Karta informacyjna RODO
25.05.2018

Szanowni Państwo,
Dyrektywa Unii Europejskiej 95/46/EC w sprawie ochrony danych
osobowych nakłada nowe obowiązki na biuro Sport & Travel jako
administratora danych osobowych. Wynika to z faktu, że w celu realizacji
zleceń na podróże Sport & Travel musi przetwarzać dane osobowe
podróżnych takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły
rezerwacji. W wielu relacjach biznesowych dostawca usługi jest
podmiotem przetwarzającym dane dla swoich Klientów.
Grupa robocza Art. 29, przykład nr 7: „Biuro podróży przesyła dane osobowe swoich klientów do linii
lotniczych i sieci hotelowych, w celu rezerwacji pakietów turystycznych. Linia lotnicza i hotel potwierdzają
dostępność żądanych miejsc. Biuro podróży wystawia dokumenty i potwierdzenia dla swoich klientów. W
tym przypadku, biuro podróży, linia lotnicza i hotel będą trzema odrębnymi administratorami danych,
z których każdy podlega obowiązkom ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych
osobowych we własnym zakresie.”

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?


W celu zawarcia wykonania umowy;



W celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;



W celu podejmowania ewentualnych czynności mających na celu przeciwdziałanie niebezpieczeństwom
podczas realizacji umowy;



W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy;



W celu marketingu naszych produktów.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy.



Na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora;



Na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy;



Na podstawie Państwa zgody.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy
czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie,
w jakim zostanie wydane im zlecenie.
Sport & Travel współpracuje z zagranicznymi dostawcami usług, którzy biorą udział w aranżacji
i dostarczeniu usług dla Państwa (obiekty noclegowe, transfery czy inne usługi). Podmioty te są jednak
również zobligowane przez nas do zabezpieczenia danych i przestrzegania zasad bezpieczeństwa
w ramach przetwarzania danych osobowych podróżnych.
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Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych osobowych, wynikającego z przepisów prawnych. Również możemy zaprzestać przetwarzania
Państwa danych osobowych, po przekazaniu nam bezpośredniej prośby o taki krok.
Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?
W związku z przetwarzaniem przez biuro Sport & Travel podanych przez Państwa danych osobowych,
decyzje dotyczące Państwa osoby będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. W przypadku tak
podjętej decyzji, mają Państwo prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub
do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie.
Zabezpieczenie danych osobowych.
Sport & Travel przygotowało się do zabezpieczenia danych osobowych podróżnych. Wdrożono
odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony przed przypadkowym lub
niezgodnym z prawem naruszeniom ochrony danych. W szczególności Sport & Travel wdrożyło
i utrzymuje kompleksowy program ochrony danych nakładający obowiązek stałej kontroli zabezpieczeń.
Systemy informatyczne są zabezpieczone przez utrzymane w aktualnych standardach zapory sieciowe
i systemy wykrywania włamań.

