OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
Administratorem zbiorów danych osobowych jest
PZM- TRAVEL Sp. z o.o. , 02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 3A
NIP 5251073720
Celem przetwarzania i retencji danych jest :
Obsługa klienta w zakresie kupna -sprzedaży towarów i usług związanych w indywidualną
turystyką i dokumentami drogowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art.6 ust.1 RODO -ROZPORZĄDZENIE
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), tj.:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat
2. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie
do przenoszenia danych.
3. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Te żądania oraz ewentualne uwagi lub pytania możesz kierować do naszego inspektora
ochrony danych pod adres iod.travel@pzm.pl lub pocztą na adres naszej siedziby
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak w zakresie, w jakim
przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy lub zakupu
produktu podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

6. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

