
Informacja o danych osobowych posiadanych przez Biuro Podróży Exclusive Tour s.c. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE poniżej 
przesyłamy informacje o danych osobowych posiadanych przez Biuro Podróży Exclusive Tour s.c. 97-500 
Radomsko ul. Warszawska 30 
1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży Exclusive Tour s.c. Beśka Piotr, Włodarczyk 
Sławomir 97-500 Radomsko ul. Warszawska 30 , adres e-mail: biuro@exclusivetour.pl, numer telefonu: 
503719119, numer NIP: 772-241-52-05  
2. Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będę 

miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych 
osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  
3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz 

dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i 
opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi 
informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i 
wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu 
oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.  
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia 

umowy.  
5. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania 

umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 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). 
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 
Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zwartą umową. Jeżeli wyrażę 
zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to 
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 
6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie mojej odrębnej zgody, przysługuje mi prawo 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  
7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty 

świadczące usługi IT, w tym hostingu. 
8. Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli 

administrator przetwarza moje dane osobowe: 
a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją 
szczególną sytuacją; 
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 
 


