
 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

zgodna z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

 

 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Pianowska, prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą IWANT TRAVEL, ul. Hryniewickiego 10/29, lok. 216, 81-340 Gdynia, NIP: 9580123071, REGON: 

362955218, tel: 507293343, mail: damian@iwant.pl 

 

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. 

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  

Administrator przetwarza Państwa dane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych 

oraz na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora (dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową). Przetwarzanie Państwa 

danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz lit f) RODO.  

 

3. Rodzaj danych dane osobowe 

Administrator przetwarzał będzie dane osobowe wskazane w umowie o świadczenie usług turystycznych, tj. 

imię, nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe i kontaktowe oraz w razie konieczności zakupu biletów 

lotniczych,  numer i seria dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności. 

 

4. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. biura 

księgowe, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi turystyczne na nasze zlecenie, piloci wycieczek, 

kierownicy i wychowawcy kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Ponadto, w przypadku usługi turystycznej, której przedmiotem jest przejazd i pobyt poza terytorium EOG, 

administrator będzie przekazywać państwa dane poza terytorium EOG, podjemując środki niezbędne do 

zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności 

przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia 

odpowiednią ochronę danych osobowych.  

 

5. Okres przechowywania danych  

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług turystycznych, a po jej 

zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń jaki może podnieść Administrator oraz jakie mogą być 

podniesione przeciwko Administratorowi w związku z zawartą umową. 

 

6. Informacja o źródle pochodzenia danych 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio do Państwa lub od zakładów pracy, które zawierają na Państwa rzecz 

umowę o świadczenie usług turystycznych. 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa 

dane; 



d) ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli Państwa zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na 

Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, aby Administrator je usunął, bo są 

Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa 

sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych 

niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej; 

f) przenoszenia danych – mają Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyliście 

Państwo Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo też zlecić Administratorowi 

przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że Administrator przetwarza dane 

niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć 

zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody; 

cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z RODO oraz obowiązującymi 

powszechnie przepisami prawa krajowego.  

 

 

 

 


