KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że Aliena Tours Bartosz Żukowski jest administratorem Państwa danych
osobowych.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
a) w celu realizacji obowiązków wynikającej z łączącej nas umowy, tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO – przez czas jej realizacji, a w zakresie w jakim podanie danych jest
fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit.a
RODO), do czasu jej cofnięcia bądź zrealizowania celu przetwarzania,
b) w celu i przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na
Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) w celu i przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez firmę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. dochodzenie roszczeń i obrona
przed roszczeniami (w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do tego celu).

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych
danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z Aliena Tours Bartosz
Żukowski.

Komu udostępniamy Państwa dane?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym informacje
dla Nas, w tym np. podmiotom świadczącym obsługę prawną i IT, usługi hostingowe,
operatorom pocztowym (kurierom), towarzystwu ubezpieczeniowemu, do biura rachunkowoksięgowego, pilotom wycieczek, hotelom, Krajowej Administracji Skarbowej, w tym do
podmiotu obsługującego elektroniczną odprawę celną. Z uwagi na zakres realizowanej umowy
Twoje dane osobowe mogą również zostać przekazane do państwa trzeciego w rozumieniu
RODO, na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO, np. do lokalnych tour operatorów czy hoteli.
Informujemy, że Aliena Tours dokonała wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo
Twoich danych osobowych, jakie będą przekazane do państwa trzeciego.
Nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych w sposób automatyczny, jak również
nie będą one przez nas profilowane.

Jakie prawa Państwo posiadacie?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu czy skargi do organu nadzorczego
gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszystkie informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w
Polityce Prywatności.

