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Zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r., dotyczącego ochrony danych osobowych (z art. 13 ust. 1 i 2 RODO) oraz polskich 

przepisów o ochronie danych osobowych.  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w 

Sadłogoszczy 57, 88-192 Piechcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000727110, NIP 562-180-

91-41, REGON 369936856, adres poczty elektronicznej: admin@motopodrozni.pl.  

 

2) Państwa dane osobowe udostępnione zostają dobrowolnie i w dowolnym momencie możecie 

Państwo zgodę na ich przetwarzanie cofnąć.  

 

3) Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, seria i numer dowodu tożsamości, adres 

zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy) przetwarzane będą w celach:  

a) zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej i umowy ubezpieczenia  

b) realizacji przepisów prawa 

c) prowadzenia działań promocyjnych i handlowych Organizatora  

 

4) Podawanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy o 

udział w imprezie turystycznej. Do zawarcia umowy między Organizatorem a Klientem o udział w 

imprezie turystycznej, rozpoczęcia jej realizacji oraz należytego jej wykonania (m.in. z uwagi na 

wymogi paszportowe i wizowe) niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych w formularzu 

umowy danych osobowych Klienta i osoby towarzyszącej wskazanej przez Klienta.  

 

5) Zawierając Umowę o udział w imprezie turystycznej, przekazujecie Państwo Organizatorowi dane 

osób trzecich, w imieniu których zawieracie umowę z Organizatorem, co oznacza, że ponosicie 

Państwo wobec Organizatora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie 

odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich 

przekazania Organizatorowi. Zawierając umowę oświadczacie, że przed przekazaniem danych 

osobowych, zrealizujecie obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępniacie. 

 

6) Organizator gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością turystyczną i w celu 

realizacji umów o udział w Imprezie turystycznej oraz udostępnia je:  

 

a) podmiotom, przy pomocy których realizuje umowę zawartą z Klientem (m. in. przewoźnikom 

lotniczym, ubezpieczycielowi, podmiotom zapewniającym zakwaterowanie) wyłącznie w 

zakresie do tego niezbędnym 

b) podmiotom świadczącym usługi doradcze (m. in. prawne, rachunkowe, audytowe, 

podatkowe), w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nakładanych przez prawo  

c) innym podmiotom i osobom, w tym organom państwowym na ich żądanie i wyłącznie w 

przypadkach i w zakresie przewidzianych przez prawo. 

 

7) Organizator informuje, że każdemu z Państwa przysługują następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji, a także 

przenoszenia danych  

b) prawo do usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w stosunku 

do dotychczasowego sposobu ich przetwarzania  
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c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych 

przez prawo, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się 

ochroną danych osobowych w Polsce – w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 

 

8) Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić i ułatwić Państwu dostęp do swoich danych 

osobowych oraz realizację przysługujących mu praw. W celu realizacji praw związanych z ochroną 

danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu 

e-mailowego: admin@motopodrozni.pl. 

  

9) Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom 

postronnym oraz przetwarzanie danych w sposób sprzeczny z prawem. 

 

10) Dane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy u udział w Imprezie turystycznej będą 

przekazywane do krajów trzecich (odpowiednich do kierunku, którego dotyczy wyjazd) wyłącznie 

w celu organizacji imprezy turystycznej objętej umową. Kraje te, w większości przypadków nie 

zapewniają standardów ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy Unii 

Europejskiej. Organizator informuje, że nie jest w stanie zapewnić przestrzegania przez podmioty, 

którym będzie przekazywał dane, jakichkolwiek zasad ochrony danych, wynika to z charakteru 

organizowanych imprez turystycznych. 

 

11) Organizator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji Umowy o 

udział w Imprezie turystycznej oraz jak przewidują to obowiązujące przepisy prawa (m. in. 

podatkowe, rachunkowe), z zachowaniem należytej staranności w ich zabezpieczeniu i ochronie. 
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