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      Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 
informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych TRAVEL TEAM AGRO TOUR LUCYNA MOŻEJKO  

z siedzibą w Słupsku, ul Kołłątaja 32  
2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane przez Administratora danych w celu rozliczeń finansowo 

skarbowych, oraz wywiązania się ze zleconej pracy. 
3. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 
4. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na 

rzecz Organizatora jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Organizator zawiera  
z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot 
przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie  
i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Dane 
osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim podwykonawcom i podmiotom,  
z którymi Organizator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz 
Podróżnych/Klientów.  

5. Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od 
Podróżnych/ Klientów danych osobowych. Wszyscy pracownicy Organizatora zostali odpowiednio 
przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Organizator wdrożył 
odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego 
stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzone przez Administratora/Organizatora polityki oraz 
procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także 
egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podróżnym/ Klientom jako osobom, których dane 
dotyczą. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Organizatora jako Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres 
e-mail: biuro@travel-team.eu, lub w formie pisemnej na adres Administratora/Organizatora.  
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy 
Zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia, przedstawić swoje żądania oraz podstawę 
prawną tych żądań, wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy. 

6. Organizator nie profiluje danych osobowych Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów RODO. 
7. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z prawem w przypadku 

rozliczeń finansowo-skarbowych lub do zakończenia zlecenia zgodnego z zamówioną usługą.  
8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową wystawienia imiennej bądź firmowej faktury VAT oraz wykonania usługi związanej  
z działalnością biura.  

 
 
 


