Zasady Odbioru Nagrody Głównej I stopnia oraz szczegóły i warunki Wyjazdu – w Konkursie
pod nazwą „SŁODKIE CHWILE Z E.WEDEL”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy dokument opisuje zasady Odbioru Nagrody Głównej I stopnia w Konkursie pod
nazwą „SŁODKIE CHWILE Z E.WEDEL”, organizowanym przez PMICOMBERA sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Organizator Konkursu”), stanowiącej wyjazd do Włoch (rejon
Toskania) dla 2óch osób, połączony z nauką gotowania, zwany dalej: „Wyjazd”.
2. Wyjazd jest organizowany przez firmę BT GROUP Piotr Heliasz z siedzibą w Niepołomicach
(32-005), ul. Grabska 11, NIP 683-199-01-90, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego
przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem rejestrowym 8421-12, posiadającą
gwarancję ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
(dalej: „Organizator Wyjazdu”).
3. Wartość Wyjazdu dla dwóch osób wynosi 11.960,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset
sześćdziesiąt złotych).
4. Wyjazd odbędzie się w dniach 16-19.04.2020 r. Wyjazd obejmuje: 3 noclegi w 4 gwiazdkowym
Hotelu Ariston w Montecatini Terme we Włoszech - rejon Toskania, codzienne posiłki, 3 bloki
zajęć z nauki gotowania w toskańskiej restauracji Fattoria il Poggio, zwiedzanie z przewodnikiem
Lukki, Pizy, San Piero a Grado. Plan Wyjazdu stanowi Załącznik nr 1.
5. Organizator Konkursu pokrywa koszty związane z lotem oraz zakwaterowaniem na miejscu we
Włoszech, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu do lotniska w Warszawie i powrotu z lotniska
do domu.
6. Każdy Uczestnik Wyjazdu otrzyma kieszonkowe w wysokości 100 EURO (sto Euro).
§ 2. Przekazanie Nagrody Głównej I stopnia w Konkursie w postaci Wyjazdu.
1. Uprawnionym do realizacji Nagrody Głównej I stopnia w postaci Wyjazdu jest Zwycięzca
Nagrody Głównej I stopnia w Konkursie pod nazwą „SŁODKIE CHWILE Z E.WEDEL”,
pozytywnie zweryfikowany przez Organizatora Konkursu na podstawie postanowień
Regulaminu Konkursu (dalej: „Zwycięzca Nagrody Głównej”).
2. Zwycięzca Nagrody Głównej wskazuje Osobę Towarzyszącą w Wyjeździe, zgodnie z procedurą
opisaną poniżej, wskazana Osoba Towarzysząca może być małoletnia, jeżeli Zwycięzca Nagrody
Głównej jest jej rodzicem lub opiekunem prawnym.
3. W następnym dniu po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Zwycięzcy Nagrody Głównej zgodnie
z § 3 pkt 12-14 Regulaminu Konkursu, Zwycięzca Nagrody Głównej otrzyma na adres e-mail
podany w Formularzu on-line, o którym mowa w § 3 pkt 12 Regulaminu Konkursu, link do
Formularza dla Uczestników Wyjazdu.
4. W terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania e-maila, zgodnie z ust. 3 powyżej,
Zwycięzca Nagrody Głównej jest zobowiązany wejść na stronę internetową, do której kieruje
podany link i wypełnić wyświetlony Formularz dla Uczestników Wyjazdu, poprzez:
a) uzupełnienie danych osobowych Zwycięzcy Nagrody Głównej, niezbędnych do realizacji
Wyjazdu: data urodzenia, nr i seria dowodu lub paszportu, data ważności dokumentu,
b) wskazanie Osoby Towarzyszącej, która weźmie udział w Wyjeździe wraz ze Zwycięzcą
Nagrody Głównej, poprzez podanie jej danych osobowych niezbędnych do realizacji
Wyjazdu: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, data urodzenia, nr i seria

dowodu lub paszportu, data ważności dokumentu; w przypadku, gdy Osoba Towarzysząca
jest małoletnia, potwierdzenia, iż Zwycięzca Nagrody Głównej jest jej rodzicem lub
opiekunem prawnym.
5. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania przez Organizatora Konkursu
wypełnionego przez Zwycięzcę Nagrody Głównej Formularza dla Uczestników Wyjazdu, osoba
Towarzysząca otrzyma na adres e-mail Osoby Towarzyszącej podany w Formularzu dla
Uczestników Wyjazdu link do Formularza dla Osoby Towarzyszącej.
6. Z uwagi na konieczność zakupu biletów lotniczych na Wyjazd, Osoba Towarzysząca powinna
niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania e-maila,
zgodnie z ust. 5 powyżej, wejść na stronę internetową, do której kieruje podany link i wypełnić
wyświetlony Formularz dla Osoby Towarzyszącej, poprzez:
a) potwierdzenie swojego udziału w Wyjeździe,
b) potwierdzenie poprawności podanych w Formularzu dla Uczestników Wyjazdu danych
osobowych Osoby Towarzyszącej,
c) potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi Zasadami Odbioru Nagrody Głównej I stopnia
oraz szczegółami i warunkami Wyjazdu oraz z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi
Administratora danych osobowych i przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku, gdy Osoba Towarzysząca jest osobą małoletnią, powyższe oświadczenia składa za
Osobę Towarzyszącą jej rodzic lub opiekun prawny w Formularzu dla Uczestników Wyjazdu, o
którym mowa w ust. 4 powyżej.
8. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 4-7 powyżej jest niezbędne do wzięcia udziału w
Wyjeździe. Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków (w szczególności nie podanie
danych, o których mowa w Formularzu dla Uczestników Wyjazdu lub podanie danych
nieprawidłowych lub nie potwierdzenie udziału w Wyjeździe przez Osobę Towarzyszącą)
uniemożliwia Zwycięzcy lub wskazanej Osobie Towarzyszącej udział w Wyjeździe.
9. Bilety lotnicze zostaną przekazane Uczestnikom Wyjazdu elektronicznie na adres e-mail podany
w Formularzu dla Uczestników Wyjazdu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, najpóźniej na 14 dni
przed Wyjazdem. Odprawa lotnicza zostanie dokonana on-line przez Organizatora Wyjazdu.
§ 3. Warunki realizacji Wyjazdu.
1. Uczestnik Wyjazdu zobowiązany jest do posiadania ważnych (na dzień Wyjazdu i w całym okresie
trwania Wyjazdu) dokumentów podróżnych, upoważniających do przekraczania granic krajów
objętych programem Wyjazdu.
2. Uczestnik Wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych
obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Uczestnik Wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz
dotyczących bezpieczeństwa.
4. Uczestnik Wyjazdu zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom
porządkowym przedstawicieli Organizatora Wyjazdu, umożliwiającym realizację programu
Wyjazdu oraz do przestrzegania miejsca i godzin zbiórek, określonych w programie Wyjazdu.
5. Szczegółowe informacje odnośnie programu Wyjazdu (godziny i miejsca poszczególnych
punktów Programu) będą przekazane Uczestnikom za pośrednictwem dostarczonej przez
Organizatora Wyjazdu spersonalizowanej strony internetowej www.toskania.btevents.pl oraz
aplikacji mobilnej dostępnej na smartfonach. Organizator Wyjazdu udostępni Uczestnikom
Wyjazdu mini – informator – książeczkę zawierającą informacje krajoznawcze i praktyczne oraz

ważne kontakty. Dodatkowo, Uczestnicy Wyjazdu będą otrzymywali powiadomienia o
najważniejszych Punktach programu Wyjazdu za pomocą wiadomości SMS.
6. Uczestnik Wyjazdu jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w
imprezach turystycznych organizowanych przez BT GROUP Piotr Heliasz, obowiązującymi u
Organizatora Wyjazdu, które znajdują się na stronie internetowej www.toskania.btevents.pl.
7. Organizator Wyjazdu zapewnia Uczestnikom Wyjazdu ubezpieczenie KL (koszty leczenia) oraz
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Ubezpieczenie to obejmuje: KL (koszty leczenia) do 30 000 EURO oraz NNW (następstwa
nieszczęśliwych wypadków) do 4 000 EURO. Dodatkowo, Organizator Wyjazdu zapewnia
ubezpieczenie bagażu podróżnego do kwoty 400 EURO. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób
przewlekłych. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń
Turystycznych AXA, stanowiącymi Załącznik nr 2, jak również z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., stanowiącą
Załącznik nr 3.
8. Organizator Konkursu nie odpowiada za brak możliwości uczestnictwa w Wyjeździe w
przypadku nie spełnienia przez Zwycięzcę Nagrody Głównej lub przez wskazaną Osobę
Towarzyszącą określonych wyżej wymogów, w tym w przypadku nie dostarczenia lub nie
okazania wymaganych danych lub dokumentów.
9. Uczestnik Wyjazdu może zabrać na Wyjazd bagaż podręczny do 8 kg o wymiarach 55/40/23
cm oraz rejestrowany do 23kg
§ 4. Dane osobowe Uczestników Wyjazdu.
1. Dane osobowe Uczestników Wyjazdu udostępnione Organizatorowi Konkursu oraz
Organizatorowi Wyjazdu w związku z realizacją Wyjazdu, będą przetwarzane zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem 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; „RODO”).
2. Uczestnik Wyjazdu jest zobowiązany do zapoznania się z tekstem klauzul informacyjnych o
Administratorze danych osobowych, stanowiących Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. Wyjazd nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
2. Zwycięzca Nagrody Głównej nie może przenieść prawa do Wyjazdu na osoby trzecie.
3. BT GROUP Piotr Heliasz z siedzibą w Niepołomicach, którego szczegółowe dane opisane są w
§ 1 ust. 1 powyżej, jest organizatorem Wyjazdu stanowiącego imprezę turystyczną, co oznacza,
że będzie on odpowiedzialny wobec Uczestników Wyjazdu za wszelkie działania w związku z
organizacją i obsługą Wyjazdu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Załączniki:
Nr 1 – Plan Wyjazdu,
Nr 2 – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Turystycznych AXA,
Nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,
Nr 4 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez PMICOMBERA sp. z o.o.
Nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez BT GROUP Piotr Heliasz.

Załącznik nr 1
PLAN WYJAZDU („Kulinarna Toskania”)
Dzień 1 – 16.04.2020
•
Przybycie na lotnisko im. Chopina w Warszawie oraz przelot samolotem do Włoch*.
•
Zwiedzanie Pizy.
•
Lunch.
•
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na odświeżenie się w hotelu oraz regenerację sił.
•
Zajęcia gotowania I „Coocking class” – Fattoria il Poggio: tego dnia uczestnicy pod okiem szefa
kuchni będą uczyć się przygotowywać od podstaw włoskie ravioli, jak też sosy, z którymi można je podać
(ok. 3 h). Na koniec zajęć wspólna degustacja przygotowanych potraw.

Dzień 2 – 17.04.2020
•
Śniadanie.
•
Zwiedzanie Lukki.
•
Zajęcia gotowania II „Cooking class” – Fattoria il Poggio: uczestnicy pod okiem szefa nauczą się
przygotowywać prawdziwy włoski makaron oraz typowe toskańskie przystawki (ok 3 h). Na koniec zajęć
wspólna degustacja przygotowanych potraw.
•
Montecatini Alto – relaks na wzgórzu Montecatini Akto w jednym z lokalnym barów.

Dzień 3 – 18.04.2020
•
Śniadanie.
•
Wizyta na basenach termalnych w Montecatini.
•
Toskańska uczta Zajęcia gotowania III „Cooking class”: Fattoria il Poggio: Ostatniego dnia zmagań
kuchennych uczestnicy będą przygotowywać prawdziwą ucztę. Najpierw wraz z przewodnikiem udadzą
się na targ. Tego dnia uczestnicy będą przyrządzać dania z grilla, nie zabraknie też nauki przyrządzenia
toskańskiego deseru – Cialda (4-5 h). Na koniec zajęć wspólna degustacja przygotowanych potraw.

Dzień 4 – 19.04.2020
•
•
•
•
•
•

Śniadanie.
Wykwaterowanie z hotelu.
Zwiedzanie San Piero a Grado.
Lunch i odpoczynek nad morzem.
Transfer na lotnisko.
Przelot z Pizy na lotnisko im. Chopina w Warszawie.

ZAKWATEROWANIE:
Hotel Ariston ****
Ariston to elegancki, czterogwiazdkowy hotel, który mieści się w cichej okolicy w samym sercu
Montecatini, blisko spa oraz okolicy handlowej. Duży hol hotelowy urządzony jest w tradycyjnym stylu i
oferuje część wypoczynkową z sofą, bar amerykański, punkt internetowy oraz ładny taras. Rodzina Bartoli
dba o gości hotelu Ariston osobiście i zapewnia im ciepłą i miłą atmosferę. Warto także wstąpić do
hotelowej restauracji, która serwuje dania kuchni międzynarodowej oraz toskańskiej. Do starego,
średniowiecznego centrum Montecatini Terme można dotrzeć kolejką linową.
PILOT:
W trakcie Wyjazdu zapewniony jest polskojęzyczny pilot, który będzie również przewodnikiem.
Przewodnik – pilot będzie towarzyszył uczestnikom od momentu wylądowania na lotnisku, do wylotu w
drogę powrotną .
* Planowany wylot liniami Lufthansa godz. 6.00 z przesiadką w Monachium i przylotem do Pizy około 09:35.
Uczestnik musi przybyć na lotnisko najpóźniej o godz. 04:00. Uczestnik może zabrać jeden bagaż podręczny o
maksymalnej wadze 8 kg i wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm oraz jeden bagaż rejestrowany o maksymalnej wadze do
23 kg.

Załącznik nr 4
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA
WYJAZDU PRZEZ PMICOMBERA sp. z o.o.
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana
danych PMICOMBERA sp. z o.o., która jest Organizatorem Konkursu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu wydania nagrody głównej (organizacji
Wyjazdu) oraz udostępnienia danych Organizatorowi Wyjazdu - BT GROUP Piotr Heliasz, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pani/Pana dane osobowych będą̨ udostępnione Organizatorowi Konkursu – PMICOMBERA
sp. z o.o. oraz Organizatorowi Wyjazdu – BT GROUP Piotr Heliasz. Informacja o przetwarzaniu
danych przez Organizatora Wyjazdu, będącego odrębnym administratorem, jest przekazana w
odrębnym dokumencie.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs
zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu. Przysługuje
Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Podanie danych jest niezbędne w celu organizacji Wyjazdu, brak podania danych będzie
skutkował brakiem możliwości uczestnictwa w Wyjeździe.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEJ
OSOBY TOWARZYSZĄCEJ
W przypadku wskazania przez Uczestnika Wyjazdu jako Osoby Towarzyszącej Małoletniego,
Administrator informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Małoletniego w tożsamy sposób,
co dane osobowe Uczestnika Wyjazdu, przy czym dane osobowe pozyska od rodzica/opiekuna
prawnego Małoletniego (Uczestnika Wyjazdu). Pozyskane dane będą obejmować: imię,
nazwisko, telefon kontaktowy, datę urodzenia, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu,
datę ważności dokumentu oraz adres e-mail.

INFORMACJA O
TOWARZYSZĄCEJ

PRZETWARZANIU

DANYCH

OSOBOWYCH

OSOBY

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; „RODO”) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTTE Wedel sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa. Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana
danych PMICOMBERA sp. z o.o., która jest Organizatorem Konkursu.
Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Uczestnika Wyjazdu, będącego Zwycięzcą Nagrody Głównej
w Konkursie „SŁODKIE CHWILE Z E.WEDEL”. Przekazano nam następujące dane: imię,
nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, datę urodzenia, numer i serię dowodu osobistego
lub paszportu, datę ważności dokumentu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu organizacji Wyjazdu jako osobie
towarzyszącej wskazanej przez Uczestnika Wyjazdu oraz udostępnienia danych Organizatorowi
Wyjazdu - BT GROUP Piotr Heliasz, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Pani/Pana dane osobowych będą̨ udostępnione Organizatorowi Konkursu – PMICOMBERA
sp. z o.o. oraz Organizatorowi Wyjazdu – BT GROUP Piotr Heliasz. Informacja o przetwarzaniu
danych przez Organizatora Wyjazdu, będącego odrębnym administratorem, została przekazana
w odrębnym dokumencie.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs
zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu. Prawa te może
Pan/Pani realizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: dane.osobowe@wedel.pl.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Załącznik nr 5
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW (BT
GROUP Piotr Heliasz)

1. Zgodnie z art. 14 ust 1 i ust 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; „RODO”)
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Heliasz, prowadzący działalność́
gospodarczą pod firmą „BT GROUP Piotr Heliasz”, pod adresem: ul. Grabska 11, 32-005
Niepołomice, tel. 511-775-513 , adres e-mail: piotr.heliasz@btevents.pl.
2. Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: Imię, Nazwisko, telefon
kontaktowy, adres e-mail, datę urodzenia, numer i seria paszportu / dowodu osobistego oraz
data ważności, wskazanie rodzica/rodziców lub opiekuna dla Uczestnika poniżej 18 roku życia.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w
imprezie turystycznej i otrzymania przez Panią/Pana związanych z tą imprezą szczegółowych
świadczeń. W związku z realizacja usługi turystycznej Pani/Pana dane będą przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych, jakim jest wykonanie umowy wobec podmiotu zamawiającego imprezę
turystyczną.
4. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji i obrony przed
roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ponadto Pani/Pana dane będą
przetwarzane w celu zrealizowania przez nas obowiązków nałożonych przepisami prawa – jak
np. obowiązków fiskalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) czy obowiązków
wynikających z ustawy o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz
innych ustaw, związanych ze świadczeniem usług turystycznych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą̨ stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy
rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw o wykonywaniu usług turystycznych, a
także nasi kooperanci – linie lotnicze, lokalne biura podróży, hotele i inni usługodawcy, z pomocą
których będziemy realizować imprezę turystyczną.
5. Z danych potrzebnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych będziemy
korzystać przez cały czas wykonania tych obowiązków tj. przez cały czas, w którym przepisy
nakazują̨ nam przechowywać́ Pani/Pana dane, lub przez czas, w którym możemy ponieść
konsekwencje prawne niewykonania obowiązku. W każdym z przypadków Pani/Pana dane
będziemy przechowywać nie krócej niż do czasu zrealizowania usługi turystycznej oraz do czasu
upływu przedawnienia roszczeń jakie może Pan/Pani wobec nas podnieść.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu
ograniczeń wynikających z RODO.
7. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść́ sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz

uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku
nie będziemy już̇ mogli przetwarzać́ Pani/Pana danych objętych sprzeciwem na tej podstawie,
chyba, że wykażemy, iż̇ istnieją̨ ważne, prawnie uzasadnione, podstawy do przetwarzania danych,
które według prawa uznaje się̨ za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG) jeżeli jest to konieczne do realizacji usługi turystycznej, w tym do państw
niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony danych, odpowiadającego standardom
RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w szczególności
w formie profilowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa.

