INFORMACJA DLA KLIENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO , informujemy, że:
NEPTUN Beata Szałach z siedzibą w Lublinie, zwany dalej „NEPTUN”(adres: Solna 5 lok.15, 20-021 Lublin) NIP: 946-000-78-76 jest
administratorem danych osobowych.
NEPTUN podaje następujące dane do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: adres email:
Selment@poczta.fm
Z inspektorem ochrony danych w NEPTUN można kontaktować się pod adresem e-mail: Selment@poczta.fm
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia na Pana/Pani
żądanie działań przed zawarciem umowy o imprezie turystycznej.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez NEPTUN na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

Niezbędność wykonywania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panem/Panią umowy o imprezie
turystycznej, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie pred zawarciem umowy

Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak
udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Udzielona zgoda
co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NEPTUN.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych
osobowych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez NEPTUN także na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na NEPTUN, jako administratorze danych, w szczególności wynikających:

z ustawy o usługach turystycznych – w celu realizacji obowiązków świadczenia usług turystycznych

sprzedaży produktów o usług

prowadzenia działań marketingowych

rozpatrywanie wniosków
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia lub wykonania umowy o imprezie
turystycznej, biorące udział w świadczeniu usług turystycznych, w tym Hotel Selment Szeligi 9, 19-300 Ełk, podmioty zajmujące się
pośredniczeniem w zawieraniu umów o imprezach turystycznych, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do
Państwa, kancelariom prawnym , którym NEPTUN zlecił np. prowadzenie postępowania, podmiotom lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Podane dane osobowe będą przechowywane przez NEPTUN przez okres niezbędny do ustalenia warunków umowy imprezy
turystycznej.
Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani, jak również ze źródeł publicznie dostępnych(w tym rejestry
urzędowe).
Kategorie odnośnych danych osobowych: imię, nazwisko, NIP, REGON, adres zamieszkania, nr.PESEL, data urodzenia, dane
teleadresowe.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy imprezy turystycznej.
Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy imprezy turystycznej.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od NEPTUN, jako administratora danych:







dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
sprostowania Pana/Pani danych osobowych
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
usunięcia Pana/Pani danych osobowych
ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
przeniesienia Pana/Pani danych osobowych

W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów praca, dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest warunkiem
zawarcia umowy, bez ich podanie umowa nie może zostać zawarta.
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

……………………………………………………………………….
Data i miejscowość

…………………………………………………………………
Czytelny podpis klienta

