
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

AVENTURA WOJCIECH TOMECKI Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Tomecki prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą AVENTURA Wojciech Tomecki z siedzibą 
w Knurowie, ul. Sienkiewicza 29b/31, wpisanym do Rejestru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego 
pod numerem ewidencyjnym 1435. 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka zostały pozyskane i są 
przetwarzane w związku z realizacją usług turystycznych świadczonych przez 
Administratora lub odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 
jest niezbędne dla realizacji następujących celów: 

• w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych – na 
podstawie art. 6 ustęp. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, 
której jest Pani/Pan stroną zawartej na rzecz uczestnika imprezy turystycznej, 
do czasu wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że dane mogą być 
przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to 
dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. 
przetwarzanie w związku z dochodzeniem roszczeń lub dokonywania rozliczeń; 

• w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków 
sprawozdawczych - art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

• w celach bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku 
z odpowiedzią na kierowaną do Administratora korespondencję lub 
wykonaniem zawartej i realizowanej umowy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na 
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody; 

• w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia 
bazy klientów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora; 

• w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

• w celach wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, 
a także obowiązujących przepisów prawa związanych z ochroną danych 
osobowych oraz RODO - tj. art. 6 ustęp. 1 lit. f). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane 
wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa, niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania  danych pozyskanych przez Administratora. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych 
Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

6. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka 
przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, 
którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 



7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępnianie 
innym odbiorcom danych wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych 
osobowych zawartej, np. z podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe utrzymanie 
systemu informatycznego Administratora, podmiotem prowadzącym księgowość, bądź z 
podmiotem udzielającym pomocy prawnej Administratorowi. Pani/Pana dane osobowe 
będą udostępniane także organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do 
pozyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w sytuacji 
wystąpienia z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przekazywane do 
państw trzecich - w związku z korzystaniem z usług podmiotów dostarczających usługi 
teleinformatyczne, w tym usługi cloudowe, dane kontaktowe mogą być utrwalane w 
pliku elektronicznym, w tzw. „chmurze”, dostarczanej przez korporacje 
międzynarodowe, a w związku z tym mogą być przekazywane poza teren Unii 
Europejskiej (art. 45 ust 1 RODO). 

9. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 
dziecka w postaci wizerunku mogą być przekazywane do państw trzecich (fanpage na 
portalu społecznościowym Facebook), w celu promocji działalności Administratora (art. 
45 ust 1 RODO). 

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych 
osobowych Pani/Pana dziecka dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 

 


