
                                     RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

1.1. Informacja o administratorze danych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Edu Tour Klaudia Giordano 

z siedzibą Słomkowskiego 11/30, 20-492 Lublin,  

 

1.2. Sposób kontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych: 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem 

e-mail: kontakt@edu-tour.pl  tel: 691 516 727 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

1.3. Cele i okres przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą 
przetwarzane w następujących celach: realizacji usług turystycznych, umów, prowadzenia działań marketingowych, rozpatrywania 
wniosków. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

1.4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie: 
A. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 
B. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
C. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak 
udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski 
D. udzielona zgoda 
 
1.5. Komu możemy przekazać dane? 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, rezerwacjami 
oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw 
trzecich na potrzeby realizacji umowy. 
 
1.6. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych? 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od 
czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania 
dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres 
e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 
 
1.7. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych? 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia 
działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

 

                                              ........................................... 

           podpis Uczestnika 

Edu Tour Klaudia Giordano, ul.  Słomkowskiego 11/30, 20-492 Lublin, nr REGON 061717816, NIP 7121463613, 
wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki  prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod nr 240 
tel.  alarmowy: 48 691 516 727 
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