Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez firmę Turystyka
Niekonwencjonalna Łowcy Przygód (zwanej dalej „Łowcy Przygód) w
odniesieniu do rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
„Łowcy Przygód” pozyskuje dane osobowe w następujący sposób:
1. Telefoniczne zapisy na „Zielone Kolonie”, „Zielony Obóz”, „Leśny Obóz”
2. Telefoniczne zapisy na biwaki, rajdy i rezerwacja miejsca w Schronisku
3. Rekrutacja pracowników
4. Zawarcie umowy zgłoszenia
5. Gromadzenie kart kwalifikacyjnych uczestników
6. Prowadzenie dziennika zajęć podczas wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ad 1.







Ad 2.

Zapisy telefoniczne na kolonie/obóz lub zimowisko:
Klient zostanie poproszony o podanie numeru telefonu i adresu
umożliwiającego kontakt, oraz danych uczestnika takich jak imię i nazwisko
dziecka, oraz data urodzenia, w celu potwierdzenia wieku.
Dane takie są potrzebne do stworzenia listy uczestników i są usuwane po
zakończeniu imprezy.
Klient ma prawo odmówić podania danych. Spowoduje to nie zapisanie
uczestnika na imprezę turystyczną.
Dane przechowywane są w formie papierowej.
Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Spowoduje to skreślenie z listy uczestników jego lub osób przez niego
zapisanych.

Zapisy telefoniczne na biwak/rajd lub rezerwacja miejsca w Schronisku:
 Klient zostanie poproszony o podanie numeru telefonu umożliwiającego
kontakt, oraz potrzebnych informacji takich jako nazwa szkoły i klasa, do
której chodzą uczestnicy, ilości osób i inne ważne w punktu widzenia
właściciela/organizatora.
 Dane są przechowywane w formie papierowej i usuwane do 30 po
zakończeniu imprezy.

 Klient ma prawo odmówić podania danych. Spowoduje to nie zapisanie
uczestników na biwak/rajd lub brak możliwości rezerwacji miejsca w
Schronisku.
 Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Spowoduje to usunięcie rezerwacji biwaku, rajdu, lub miejsca w schronisku
Ad 3.

Rekrutacja pracowników
 Wszelkie dane podawane w CV, mailowo lub podczas rozmowy telefonicznej
są podawane dobrowolnie i przetwarzane tylko w celach przeprowadzenia
rekrutacji.
 Dane te są kasowane po zakończeniu procesu rekrutacji (zakończenie
rekrutacji jest przyjęcie kandydata do pracy lub odmowa przyjęcia do pracy
przez pracodawcę, lub odmowa przyjęcia pracy przez pracownika).
 Kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Spowoduje to uniemożliwienie przeprowadzenia/dokończenia procesu
rekrutacji.

Ad 4.
 Podpisując umowę zgłoszenia klient podaje swoje imię i nazwisko, adres, a
także imię, nazwisko, adres i datę urodzenia uczestnika wypoczynku
 Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych tj. otrzymanie pocztą tradycyjną ulotek
informujących o zbliżających się imprezach. Zgoda ma charakter
dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli.
 Rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych osób niepełnoletnich.
 Dane osobowe są zapisywane w formie elektronicznej, a dostęp do nich mają
tylko wybrani i przeszkoleni pracownicy firmy „Łowcy Przygód”
 Klient ma prawo do informacji jakie dane osobowe są przetwarzane,
 Firma „Łowcy Przygód” w dalszym ciągu przetwarza w celach marketingowych
dane osobowe osób, które wyraziły na to zgodę przed 25.05.2018 poprzez
podpisanie umowy zgłoszenia. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie – można to zrobić telefonicznie 58-676-26-04 lub
mailowo biuro@porzecze.pl

Ad 5.



Gromadzenie danych osobowych na kartach kwalifikacyjnych uczestników
wypoczynku dla dzieci i młodzieży wymagane przez ustawodawcę.
Firma Turystyka Niekonwencjonalna Łowcy Przygód zgodnie z przepisami
prawa jako organizator wypoczynku ma obowiązek przechowywać Karty

kwalifikacyjne przez okres 5 lat.
Ad 6.





Dziennik zajęć jest prowadzony przez wychowawcę grupy
Dane osobowe uczestników pochodzą z kart kwalifikacyjnych i są
przetwarzane przez wychowawcę grupy oraz kierownika, podczas
wypoczynku.
Dane zgodnie z przepisami prawa są przechowywane przez organizatora
wypoczynku przez okres 5 lat od zakończenia wypoczynku

Zasady ogólne:
 Administratorem danych jest Turystyka Niekonwencjonalna „Łowcy Przygód”
 „Łowcy Przygód” przetwarza tylko dane osobowe zwykłe i nigdy nie powierza
i nie przekazuje ich innym podmiotom.
 Dzwoniąc do siedziby firmy „Łowcy Przygód” klient wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych podczas rozmowy danych osobowych.
 Przetwarzaniem danych osobowych jest gromadzenie, przenoszenie,
przechowywanie, zbieranie, utrwalanie, organizowanie, usuwanie i
przeglądanie.
 Klient ma prawo zażądać udzielania informacji o przetwarzaniu danych przez
administratora danych
 Każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
 W celu dostępu do danych, informacji o ich zmianie lub usunięciu danych
prosimy o kontakt pod numerem 58 676 26 04 lub biuro@porzecze.pl.
 Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych
osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00)

