Ochrona danych osobowych
Celem tych informacji jest przekazanie Państwu informacji o celach, w jakich przetwarzamy
Państwa dane osobowe, komu możemy je przekazać, jakie mają Państwo prawa, a także
informacji, jak się z nami skontaktować w razie potrzeby.
Biuro podróży iWi tour s.r.o., z siedzibą ul. Komenskégo 135/18, 022 01 Czadca, numer
identyfikacyjny organizacji: 46466576, wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w
Żylinie, sekcja: s.r.o., sygn. 55773/L, NIP: 2023389335, miejsce wykonywania działalności – ul.
Záborského 20, 831 03 Bratysława (dalej również BP), usługodawcy oraz towarzystwo
ubezpieczeniowe przetwarzają dane osobowe osób fizycznych – pasażera oraz wszystkich
osób uczestniczących w rejsie (łącznie jako osoby, których dane dotyczą) na podstawie § 13,
p. 1 pp. b) i f) Ustawy nr. 18/2018 Zb.u. w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie
niektórych ustaw (zwana dalej także Ustawą o ochronie danych osobowych), w celu realizacji
umowy turystycznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych
osobowych prosimy o kontakt na info@rejsujznami.com albo iWi tour s.r.o., Komenského
135/18, 022 01 Czadca, Słowacja.
Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane
osobowe przed umyślnym lub wynikającym z zaniedbania usunięciem, utratą lub zmianą oraz
przed nieuprawnionym ujawnieniem. Pracownicy naszego biura podróży, a także kontrahenci,
którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, są zobowiązani do zachowania
poufności, co obowiązuje nawet po rozwiązaniu stosunku umownego.
Ilość przetwarzanych przez nas danych osobowych uzależniona jest od wybranej przez
Państwa imprezy turystycznej, w szczególności w związku z realizacją naszych zobowiązań
umownych, dane te są w szczególności:
a) imię (drugie imię), nazwisko,
b) adres stałego pobytu i adres, pod którym przebywasz (jeżeli jest inny niż adres stałego
pobytu),
c) data i miejsce urodzenia,
d) narodowość,
e) numer telefonu,
f) adres e-mail,
g) dane dotyczące zdrowia, jeśli jest to niezbędne do realizacji umowy o imprezie turystycznej,
h) płeć,
i) PESEL, numer dowodu osobistego, numer paszportu.

Nasze biuro podróży przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach określonych tutaj:

1. Zapewnienie imprez turystycznych i wypełnienie zobowiązań naszego biura podróży
wynikających z umów o udział w imprezie turystyczne. Dane osobowe są w tym przypadku
przetwarzane zgodnie z art. 6 p. 1, pp. b) 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,
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.”).

2. Marketing
W takim przypadku dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy Państwo wyrazii na to
zgodę zgodnie z art. 6 p. 1 pp.a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(„osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów“).
Państwa dane osobowe przekazujemy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział
w imprezie turystycznej – uczestnictwo w rejsie usługodawcom (liniom oceanicznym itp.).
Państwa dane osobowe nie są ujawniane przez nasze biuro podróży.
Państwo mogą skorzystać ze swoich praw wynikających z Ustawy o ochronie danych
osobowych w naszym biurze podróży, a także bezpośrednio u konkretnego usługodawcy.
Jeżeli Państwo wybrali rejs zagraniczny do kraju trzeciego, nasze biuro podróży zamierza
przekazać dane osobowe do tego kraju. Ramy prawne dotyczące transatlantyckiej wymiany
handlowej danych osobowych między UE a USA określane są jako Tarcza Prywatności UE-USA.
Komisja Europejska potwierdziła, że Tarcza Prywatności zapewnia odpowiedni poziom
ochrony danych osobowych przekazywanych z UE do USA spółkom wymienionym w Tarczy
Prywatności, a zatem jest narzędziem zapewniającym gwarancje prawne dla danych
osobowych przekazanych w ten sposób.
Beneficjenci zapewniają odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i inne, aby
przetwarzanie spełniało wymogi prawne, a Państwa prawa były w pełni chronione.
Państwa dane osobowe są przechowywane przez nasze biuro tak długo, jak jest to konieczne
do osiągnięcia celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, nasze biuro
turystyczne po cofnięciu zgody lub po wygaśnięciu zgody będzie przechowywać dane osobowe
tak długo, jak jest to konieczne do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
To samo dotyczy przetwarzania na podstawie Umowy o udział w imprezie turystycznej uczestnictwo w rejsie.
Jeżeli Pażstwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązkiem prawnym, odpowiednie
przepisy prawa określają okres, w którym nasze biuro podróży ma obowiązek przechowywać
dane osobowe i związaną z nimi dokumentację.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Państwo mają prawo złożyć wniosek o
wszczęcie postępowania w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej,
Hraničná 12, 820 07 Bratysława, Republika Słowacka.
Państwo mają prawo do sprostowania błędnych danych osobowych, które Państwa dotyczą
lub do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów
przetwarzania, Państwo mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym poprzez kontak pisemny z naszym biurem.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Nasze biuro może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w uzasadnionych interesach tylko
wtedy, gdy wykaże konieczne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad
Państwa interesami, prawami i wolnościami lub powody do udowodnienia, dochodzenia lub
obrony roszczeń prawnych.
Państwo mają również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość poprosić
nas o oświadczenie dotyczące danych osobowych, które przetwarzamy. W pewnych
okolicznościach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich
danych osobowych, a także usunąć swoje dane osobowe.
Państwo mogą skorzystać ze swoich praw pisemnie, mailowo na adres info@rejsujznami.com
lub osobiście.

