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Serdecznie zachęcam do kontaktu!

Z chęcią odpowiem na każde pytanie, wyjaśnię wszystkie wątpliwości. Dzięki doświadczeniu w
branży jestem w stanie rozwiązać wiele probemów.

Biuro Podróży i Turystyki Janina Drewulska
17 - 300 Siemiatycze
ul. 11 Listopada 39
tel/fax: 085-655-64-00 (085-655-31-73)
tel kom.: 504-927-678
email: turystyka2@wp.pl

W przypadku skontaktowania się ze mną informuję, iż prowadząc działalność gospodarczą pod
firmą Biuro Podróży i Turystyki Janina Drewulska jestem administratorem Państwa danych
osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane
pytanie, utrzymania relacji biznesowej
z Państwem lub przedstawianiu Państwu ofert – mój prawnie uzasadniony interes (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO [1] ).

Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych
propozycji imprez turystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub otrzymania
odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
1. w przypadku zapytania o zorganizowanie usługi organizacji imprezy turystycznej - dane
osobowe będą udostępniane: w celu realizacji umowy - podmiotom uczestniczącym w jej
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realizacji, w szczególności takim jak: piloci, przewodnicy, hotele, linie lotnicze i/lub inni
przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.);
2. zaufanym partnerom, z których usług korzystam tj. dostawcom usług IT, usług
księgowych, prawnych, druku, biur podróży.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od udzielenia odpowiedzi na
pytanie/ostatniego kontaktu.

Są Państwo uprawnieni do:
1.
2.
3.
4.
5.

dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

które to uprawnienia mogą Państwo zrealizować na wyżej wskazane dane kontaktowe;
1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informuję, iż nie korzystam z automatycznych systemów, które zbierają dane
osobowe lub na podstawie których buduje się profile osoby czy analizuje takie profile. Żadne
dokonywane przez mnie działania nie odbywają się z wyłączeniem czynnika ludzkiego. O
wszystkich działaniach skierowanych z mojej strony do Państwa ja decyduję. Tym samym nie
będą Państwo podlegać podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu wywołującym wobec Państwa skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na Państwa wpływający.
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[1] 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: „RODO”.
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