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Formularz informacyjny dotyczący
przetwarzania danych osobowych
do umów o udział półkoloniach organizowanych przez
Kreatywne Wakacje sp. z o. o.
www.kreatywnewakacje.com
tel. 730 725 752, 730 725 232

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w formularzu online, Umowiezgłoszeniu, Karcie kwalifikacyjnej i innych dokumentach związanych z organizacją wypoczynku.
Dlatego, zgodnie z przepisami prawa, mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych
kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy danych osobowych Twoich i Twojego
dziecka, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.
1. Administrator:
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma KREATYWNE WAKACJE sp. z o. o. z siedzibą
w Gdańsku, ul. Grodzka 17/1. Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc
pod nr tel.: 500319719 lub pisząc na adres: kolonie.KreatywneWakacje@gmail.com
2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych:
Przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka w celu rezerwacji imprezy turystycznej
(półkolonii/kolonii/obozu) i komunikowania się z Tobą w celach jej realizacji. Podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, której udzieliłeś w formularzu
rezerwacyjnym i/lub Umowie-zgłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit a RODO1 ). Możesz w każdej chwili wycofać
swoją zgodę na przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli
wycofasz swoją zgodę nie będziemy mogli jednak przeprowadzić rezerwacji wypoczynku ani
zrealizować tej usługi. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, ale jeżeli ich nie podasz, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w wypoczynku.
3. Kategorie odbiorców:
Dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do podmiotów, które z nami
współpracują – np. naszego prawnika, ubezpieczyciela, poczty lub firmy kurierskiej, a także
organom publicznym i organom kontrolnym.
4. Okres przetwarzania:
Planujemy przechowywać Twoje dane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych
z realizacją imprezy turystycznej, w której będzie uczestniczyć Twoje dziecko.
5. Twoje uprawnienia:

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, które nam
przekazałeś, do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli Twoim zdaniem
nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli masz dodatkowe
pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas
zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

1
tj. 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)
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