Obowiązek informacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych

jest Biuro Turystyczne IWA-Bronisław Kotwicki z siedzibą

przy ul. Osiedle Młodych 4; 66-432 Baczyna,
kontakt: kotwicki47@wp.pl; tel .kom.501202263; +48 957314236.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przetwarzane będą :dane osoby lub osób zgłaszających uczestników w imprezie turystycznej, uczestnicy imprezy turystycznej,
innych uprawnionych osób z umowy o świadczenie usług turystycznych: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług
turystycznych, sprzedaż produktów i usług związanych z działalnością BT IWA, obsługa założonych przez Ciebie rezerwacji,
Czy podanie Twoich danych jest konieczne?
Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych- imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć z Tobą
umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę.Jeśli nie podasz nam w/w danych osobowych , nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy
a tym samym świadczyć Ci usługę a tym samym nie będziesz mógł korzystać z usługi.
Twoje uprawnienia do ograniczenia przetwarzania danych?
Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie przez nas dane są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie/ a nie
wniesiesz o ich usunięcie/.Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych na czas
potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione.
Ograniczenie przetwarzania danych przez Administratora?
Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy Twoje dane nie będą już potrzebne, ale mogą być
wykorzystane do dochodzenia roszczeń.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W zależności od zakresu realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do:
-podmiotów przetwarzających dane osobowe w naszym imieniu, tzn:
podmioty i organa uprawnione na podstawie przepisów prawa,
podmioty współpracujące z nami w zakresie ubezpieczenia
dostawcy usług informatycznych
organizatorzy imprez turystycznych
przewoźnicy, hotele i inne podmioty powiązane z umowami o świadczenie usług turystycznych
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