KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PERSONELU ORAZ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DOSTAWCĘ
USŁUG/PARTNERA/KONTAHENTA BĘDĄCEGO SPÓŁKĄ PRAWA HANDLOWEGO
ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem danych jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa, adres e-mail: biuro@logostour.pl („Spółka”).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem e-mail: iod@logostour.pl lub drogą korespondencyjną na adres Spółki (z dopiskiem
„IOD”) we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.
ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Spółka pozyskała dane osobowe od Pana/Pani pracodawcy (kontrahenta / dostawcy / partnera) w
związku z zawarciem umowy pomiędzy ww. podmiotami. W przypadku danych osobowych osób
reprezentujących kontrahenta / dostawcę / partnera dane zostały pozyskane bezpośrednio z treści
umowy (komparycja umowy).
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Spółka będzie przetwarzała następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko
służbowe, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu.
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby zawarcia i realizacji umowy, o której mowa powyżej, w tym
na potrzeby związane z identyfikacją reprezentantów i innych osób upoważnionych, z ustaleniem
warunków zawarcia umowy, z koordynacją współpracy przy wykonywaniu umowy, jak również dla celów
związanych z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także w związku z ewentualnymi
roszczeniami oraz w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych dla celów związanych z zawarciem i realizacją ww. umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b)
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 (dalej „RODO”), natomiast w odniesieniu
do danych wykorzystywanych dla celu związanego z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej jest
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych wykorzystywanych do celów kontaktowych,
reklamacyjnych i związanych z zabezpieczeniem roszczeń jest art. 6 ust. 1 lit. f), tj. prawnie uzasadniony
interes Administratora (Spółki) polegający na działaniach, które umożliwią realizację powyższych celów.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane przetwarzane dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach kontaktowych
są przetwarzane przez czas trwania umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń oraz w celach reklamacyjnych będą przechowywane przez okres właściwy dla
przedawnienia roszczeń, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Umowa będzie
archiwizowana dla celów prowadzenia sprawozdawczości finansowej przez okres wynikający z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu Spółki, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w
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umowie usług, np. usług teleinformatycznych, obsługi poczty tradycyjnej, usług prawnych,
informatycznych oraz
2. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
JAKIE PRAWA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych i sprostowania danych (art. 15 i 16 RODO). Z tego prawa można
skorzystać zawsze, gdy zauważy, że jej dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa można
skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane;
c) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy
zawartej z taką osobą;
d) prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, gdy dane osobowe przetwarzane są na
podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 21 RODO);
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane są
przetwarzanie uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem
Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz się kontaktować się w następujący sposób:
• listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
• przez
elektroniczną
skrzynkę
podawczą
dostępną
na
stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
• telefonicznie: (22) 531 03 00.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z IOD poprzez email:
iod@logostour.pl lub pocztą tradycyjną – na adres Spółki z dopiskiem „IOD”.
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.
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