„RODO”
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przez CZAJKA TRAVEL
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Czajka Travel Przemysław Borowski,
ul. Basztowa 3/3; 31 – 134 Kraków (zwaną dalej „Administratorem”).
Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z
naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Zapewniamy, iż przetwarzamy tylko te dane osobowe, które przekazali nam Państwo na mocy
umowy w chwili rezerwacji naszych usług, lub na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę.
Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług
turystycznych.
Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych o stanie zdrowia będą przetwarzane w
celu dostarczenia dodatkowych świadczeń zapewniających należytą opiekę jak np. dodatkowe
ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora,
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. linie
lotnicze, konsulaty,
- podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów o świadczenie usług
turystycznych, umów o udział w imprezie turystycznej takie jak ubezpieczyciele, podmioty
świadczące usługi przelotu, obiekty hotelarskie, podmioty organizujące transfery lub inne podmioty
turystyczne jak np. muzea czy inne instytucje, które wymagają biletów wstępów, piloci wycieczek i
rezydenci,
- dostawcy usług technicznych lub organizacyjnych, umożliwiających realizację umów o
świadczenie usług turystycznych lub umów o udział w imprezie turystycznej oraz zarządzanie
organizacją Administratora, np. instytucje pocztowe, firmy kurierskie.
Transfer danych do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
W przypadku niektórych krajów, w których są świadczone usługi turystyczne bądź odbywa
się impreza turystyczna Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do
wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych lub umowy o udział w imprezie turystycznej.

Okres przechowywania danych
W przypadku Danych Osobowych zawartych w dokumentach księgowych będą one
przechowywane przez 5 lat zgodnie z wymogami dotyczącymi obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych.
Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług
turystycznych bądź o udział w imprezie turystycznej. Brak tych danych uniemożliwia
Administratorowi zawarcie i realizację umowy świadczenia usług turystycznych lub umowy udziału
w imprezie turystycznej.
Administrator nie wykorzystuje danych w celach marketingowych.
Dane o stanie zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2
lit. a RODO). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych
uniemożliwia realizacje świadczeń zapewniających należytą opiekę np. brak dodatkowego
rozszerzenia ubezpieczenia o choroby przewlekłe.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
 żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych
Osobowych,
 ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18
RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych
z przyczyn związanych z sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą należy kontaktować się z Administratorem Danych. Administrator
Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
przesyłając korespondencję na adres: Czajka Travel Przemysław Borowski, ul. Basztowa 3/3; 31 –
134 Kraków lub drogą mailową: admin@czajkatravel.pl
Klauzula informacyjna firma ubezpieczeniowa AXA
W związku z ustawowym obowiązkiem ubezpieczeń Klientów na czas trwania imprezy turystycznej
informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę
ubezpieczeniową AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S A. z siedzibą ul.
Chłodna, 00 – 867 Warszawa
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia
potencjalnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa.
AXA UTUiR SA wyznaczyła inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować
elektronicznie pisząc na adres mailowy: inspektor@axa.pl , poprzez formularz kontaktowy
dostępny na stronie internetowej www.axa.pl lub pisząc na adres siedziby:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S A. ul. Chłodna, 00 – 867
Warszawa

