Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli 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. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych
osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Rozporządzenie nakłada na firmy dodatkowe obowiązki i wytyczne w zakresie zarządzania i przetwarzania danych
osobowych. Mając na uwadze dbałość postępowania i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych uprzejmie
informujemy że:
•
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Tortuga Sailing Adam Krupa (Administrator Danych) z
siedzibą – ul. Widokowa 27 62-023 Borówiec tel. 603 054 647 info@zeglowanie.net, www.zeglowanie.net
•

Kategorie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora Danych:

W celach marketingowych:





imię (imiona) i nazwisko
nazwę i adres reprezentowanej firmy / podmiotu
adres do kontaktu
adres e-mail

W celu wykonania usługi:
 imię (imiona) i nazwisko
 nazwę i adres reprezentowanej firmy / podmiotu
 adres do kontaktu
 adres e-mail
 numer telefonu
 data urodzenia
 miejsce urodzenia
 płeć
 rozmiar koszulki
 dokument tożsamości/ (paszport, dowód)
 telefon do osoby kontaktowej w razie konieczności
 informacje o ewentualnej chorobie przewlekłej
•
Administrator Danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu komunikacji marketingowej oraz
przesyłania informacji handlowych dot. rejsów i czarterów organizowanych na świecie jak i wykonania usługi jakim jest
zorganizowanie rejsu, czarteru, szkolenia czy wystawienia polisy ubezpieczeniowej, kupna biletu lotniczego,
autokarowego, na pociąg.
Państwa dane osobowe podlegają profilowaniu w celu dostosowania przesyłanych informacji marketingowych /
handlowych lub dla wykonania usługi jakim jest rejs, czarter, szkolenie czy wystawienie polisy ubezpieczeniowej, kupno
biletu lotniczego, autokarowego, na pociąg.
•
Informujemy, iż Państwa dane zostały uzyskane w związku z Państwa wcześniejszą subskrypcją newslettera lub
chęcią skorzystania z usług firmy (szkolenia, rejsy, czartery).
•
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

•
Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że w związku z Państwa
zamówioną usługą (szkolenie, rejs, czarter czy wystawienie polisy ubezpieczeniowej lub kupno biletu lotniczego,
autokarowego, na pociąg) jest to konieczne.
•

Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez

Tortuga Sailing Adam Krupa Państwa danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych;
- prawo sprostowania / uzupełnienia danych;
- prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo sprzeciwu;
- prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
•

Z Administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować poprzez

adres e-mail: info@zeglowanie.net, telefonicznie pod numerem +48 603 054 647 lub pisemnie
na adres: ul. Widokowa 27 62-023 Borówiec

Tortuga Sailing Adam Krupa, jako administrator Państwa danych osobowych pragnie zapewnić, że dokłada wszelkich
starań by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez zapewnienie środków technicznych, prawnych,
administracyjnych i organizacyjnych.

