KLAUZLA INFORMACYJNA
WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest PILI PILI TRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ulicy Gnilnej 2, posiadająca NIP:

5833327360,

REGON 38168501400000 : , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754920, zwana dalej „spółką”.
Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana* dane zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO.
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Spółka przestanie przetwarzać
Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Spółka będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, z których usług spółka korzysta w
trakcie realizacji umowy i które ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie umowy. Spółka informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana*
dane nie są profilowane. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez PILI PILI TRAVEL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu realizacji umowy. *1

