
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - SZEROKIE TORY 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Alicja Łukowska prowadząca działalność pod nazwą Biuro Podróży Szerokie Tory Alicja Łukowska z siedzibą w Murowanej 

Goślinie (62-095) przy ul. Długiej 9/6  

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Danych 

mailowo: kontakt@szerokietory.pl, telefonicznie: +48 696 989 985 lub przesyłając pismo na adres: Biuro Podróży Szerokie 

Tory, ul. Długa 9/6, 62-095 Murowana Goślina. 

 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

● korzystania ze strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania - przetwarzanie niezbędne jest do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego 

na prowadzeniu strony internetowej - 2 lata od ostatnich odwiedzin strony  

● dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy - 

retencja 6 lat od zakończenia współpracy. 

 

3. Odbiorcy danych: 

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu 

poczty, usługi księgowych, pocztowych i kurierskich, kancelarii prawnych, a także podmiotom i osobom uczestniczącym w 

realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej i obsłudze zapytań, zamówień i rezerwacji kierowanych przez Państwa do 

Szerokich Torów. 

 

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w 

sytuacji, gdy przekazanie danych będzie niezbędne do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i obsłudze 

zapytań, zamówień i rezerwacji kierowanych przez Państwa do Szerokich Torów. 

 

3. Mają Państwo prawo:  

● żądać dostępu do swoich danych osobowych, 

● żądać sprostowania swoich danych osobowych, 

● żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

● wnieść sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych, 

● przenieść danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy) 

● wnieść skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i 

przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem Danych, w szczególności do zawarcia i wykonywania umowy 

o udział w imprezie turystycznej oraz wykonywania innych czynności związanych z działalnością Szerokich Torów (np. 

przygotowaniem dla Państwa oferty). 
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