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Polityka ochrony danych osobowych przedsiębiorstwa
HUGO YORCK Jakub Jędrzejak
ul. Mickiewicza 24/48, 46-320 Praszka
Państwa dane osobowe przechowujemy z najwyższą starannością, chroniąc je przed ingerencją osób trzecich.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższą polityką prywatności opisującą zasady zastosowane przy
gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
1.

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych.

Przede wszystkim jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 osobowych), w skrócie nazywane Rozporządzeniem, a także Ustawa o Ochronie Danych
Osobowych z 10.05.2018.
2. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest HUGO YORCK Jakub Jędrzejak, ul. Mickiewicza 24/48, 46-320
Praszka, NIP: 5761364037, REGON: 160067069.
3. Kontakt w sprawie danych osobowych.
W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, kontakt możesz nawiązać mailowo:
chron@czteryswiaty.pl
4. Cele przetwarzania danych osobowych.
a. realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
b. realizacji prawnie uzasadnionych interesów HUGO YORCK Jakub Jędrzejak, tj. marketingu
bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
c. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia),
d. weryfikacji tożsamości Klienta (uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako
„Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
e. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy
przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).
5. Jakie dane będą przetwarzane?
Dane zwykłe jakie będziemy przetwarzać to:
a.
b.
c.
d.

imię (imiona) i nazwisko uczestnika wypoczynku;
imiona i nazwiska rodziców uczestnika wypoczynku;
data i miejsce urodzenia uczestnika wypoczynku;
numer ewidencyjny PESEL uczestnika wypoczynku;
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e. numer kasy chorych NFZ uczestnika wypoczynku;
f. numery telefonów rodziców uczestnika wypoczynku;
g. adres zamieszkania lub pobytu uczestników wypoczynku;
Dane szczególnych kategorii jakie będziemy przetwarzać to:
a. istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie;
b. informacje o szczepieniach uczestnika wypoczynku;
c. informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności
o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym;
d. opinie (informacje) rodzica o dziecku;
e. dokumentacja medyczna powstała w czasie trwania wypoczynku;
Dane nieustrukturyzowane jakie będziemy przetwarzać to:
a. obrazy, nagrania video, nagrania dźwięku powstałe w trakcie trwania wypoczynku dzieci
i młodzieży, zawierające wizerunek uczestnika wypoczynku – za odrębną zgodą.
6. Odbiorcy danych osobowych.
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych
zakresie innym odbiorcom tj.:
a. ubezpieczycielom;
b. dostawcom usług hotelowych;
c. lekarz zatrudniony do obsługi medycznej wypoczynku, którego dane znajdują się w dokumentacji
głównej turnusu;
d. ośrodki zdrowia, szpitale i inne punkty medyczne, do których trafi uczestnik wypoczynku w wyniku
nagłego zachorowania, wypadku lub zdarzenia medycznego;
e. kierownikom i wychowawcom wypoczynku dzieci i młodzieży.
Każde udostępnienie danych opiera się na zawartej z innym podmiotem umowie gwarantującej
bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych.
7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Okres przetwarzania i przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Jeśli dane osobowe dotyczą
zawartej z nami umowy, to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania tej umowy, wykonania
obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy
(tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy), a jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to
do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
9. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art.
16 Rozporządzenia),
b. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu
przypadkach
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d. prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
e. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21
Rozporządzenia).
W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie
wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać
potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
f. prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie
odbywa się na podstawie udzielonej zgody
g. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania,
że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
10. Droga pozyskiwania danych osobowych.
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku, gdy
rezerwacja nie była dokonywana osobiście, zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na
Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.
11. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Mamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez użytkowników serwisów internetowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do
nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych,
ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
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