
Klauzula Informacyjna – ochrona danych osobowych  art. 13 (RODO)
Zgodnie z atr. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Jarząbek prowadzący 

AdventureSide Biuro Turystyki Aktywnej z siedzibą w Głogowie przy ul Długiej 
70a 67-200, NIP 6931953923, t. 504538790, adventureside@gmail.com

2. Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów administratora – Art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – działania marketingowe, oraz w celu 
zorganizowania szczegółowej oferty wycieczkowej

3. Odbiorcą  danych będą pracownicy AdventureSide w Głogowie 
4. Dane jeśli będą przekazywane do państwa trzeciego lub to tylko w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy zawartej z  klientem przez Biuro Podróży.
5. Dane klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

imprezy turystycznej, o ile stosowne przepisy nie wymagają dłuższego 
przetwarzania danych osobowych.

6. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie następuje na 
podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 
w formie profilowania.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie 
podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi oraz ponowne 
przedstawienie naszej oferty/produktu.

10. Dane jakie bedą przechowywane:
• imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i 

telefon.
• dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer 

NIP, adresy e-mail oraz telefony.
• imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w 

imprezie turystycznej, których ubezpieczamy od nieszczęśliwych wypadków.

……………………………………………
             podpis 




