KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróżników FLUGO Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy (85-094 Bydgoszcz), przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10
2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail
iod@flugo.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:


zawarcie i realizacja umów (świadczenia usług), zawarcie i realizacja umów współpracy, w tym
pomiędzy agencjami turystycznymi, przygotowywania i wysyłania ofert/informacji dotyczących
produktu turystycznego, prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Biuro
Podróżników FLUGO sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, dochodzenie
roszczeń, archiwizacja, prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Biurze Podróżników FLUGO sp. z o.o.

4. Zgoda klienta na komunikację w celach marketingowych oznacza, że dane osobowe Klienta będą
przetwarzane w celach marketingowych i informacyjnych. Informujemy, że Klient ma prawo do cofnięcia
zgody w każdym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:


udzielona zgoda, konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski;

6. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom :



podmiotom współpracującym oraz kontrahentom koniecznym do realizacji umowy;
firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

7. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w związku z realizacją umowy;
8. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
 Dane będą przechowywane i przetwarzane przez 6 lat.
9. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:


żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa sprostowania danych, żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych,
tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i
wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ;

10. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej
zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro
Podróżników FLUGO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
12. Podanie danych jest dobrowolne.

