Zasady Przetwarzania danych osobowych w Agencji Turystycznej
„Bajad”
Administrator
Administratorem danych jest Agencja Turystyczna „Bajad” B.J.K. Dopierała. Siedziba firmy
mieści się pod adresem: ul. Boczna 10, 75-430 Koszalin. Kontakt e-mail: biuro@bajad.com.pl
Cel przetwarzania danych
Przetwarzamy dane klientów/uczestników i zgłaszających w celu zawarcia i realizacji umowy
o świadczenie usług turystycznych i umowy ubezpieczenia oraz w celu realizacji przepisów
prawa. Mogą być również wykorzystane do naszych działań promocyjnych i handlowych
Czas przechowywania danych
Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy o
świadczeniu usług turystycznych, oraz jak przewidują to obowiązujące przepisy (podatkowe,
rachunkowe i inne), z zachowaniem należytej staranności w ich zabezpieczeniu i ochronie
Odbiorcy danych
Dane udostępniane są podmiotom przy pomocy których realizujemy zawarte umowy (m.in.:
przewoźnicy, podmioty zapewniające zakwaterowanie, ubezpieczyciel). Dane w zakresie
niezbędnym do realizacji umowy są przekazywane do krajów trzecich wyłącznie w celu
organizacji imprezy turystycznej objętej umową. Dostęp do danych mają również podmioty
świadczące usługi doradcze, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nakładanych
przez państwo. Dane możemy również udostępnić innym przedmiotom i osobom, w tym
organom państwowym na ich żądanie i wyłącznie w przypadkach i zakresie przewidzianych
przez prawo
Dobrowolność danych
Podanie danych wskazanych w umowie o świadczenie usług turystycznych zgłaszającego i
uczestnika/klienta jest niezbędne do zawarcia umowy i jej należytego wykonania. Dane
osobowe klienci udostępniają dobrowolnie i w dowolnym momencie mogą cofnąć zgodę na
ich przetwarzanie (w przypadku, gdy zgoda jest przesłanką przetwarzania). Podanie danych
jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy z Agencją Turystyczną
„Bajad”
Prawa w zakresie przetwarzania danych
Zgłaszającym i klientom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania i aktualizacji, a także przenoszenia danych osobowych. Prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez prawo.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami,
dane kontaktowe wskazane są powyżej

