
Zgodnie  z  unijnymi  przepisami  dotyczącymi  przetwarzania  danych  osobowych  Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszły w życie
dnia  25.05.2018r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  –  tzw.  RODO  Administratorem
danych jest Prezes PTTK Oddział w Krośnie, z siedzibą  w 38-400 Krosno,  ul. Krakowska 9,  tel.
134321175, 
Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  :  e-mail  rodo.pttkkrosno@gmail.com,  telefonicznie
134321175, listownie na adres PTTK Oddział w Krośnie, kontakt osobisty w siedzibie PTTK Odział
w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 9

Dane osobowe uczestników imprez turystycznych organizowanych przez PTTK Odział  w Krośnie
będą przetwarzane do celów realizacji umowy na świadczenie usług  turystycznych, takich jak między
innymi:   transport,  noclegi,  wyżywienie,  logistyka  imprezy,  obsługa  wizowa  i paszportowa,
ubezpieczenie, wstępy do zwiedzanych obiektów itp. Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres
niezbędny  do  realizacji  opisanych  powyżej  celów.  W zależności  od  podstawy  prawnej  będzie  to
odpowiednio:  czas trwania umowy,  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym
przepisy prawa nakazują  nam przechowywać dane,(  np.  obowiązek przechowywania  dokumentów
księgowych),   czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu
wycofania zgody. 

Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, data urodzenia, pesel,
adres zamieszkania, adres e-mail oraz jeśli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu to również dane
z dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) oraz dane niezbędne w procedurze wizowej.
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednak  niezbędne  i konieczne  do  wykonania  celów
realizacji umowy na świadczenie usług turystycznych. 

Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane  ma prawo żądania dostępu do ich treści
oraz  ich  sprostowania  -  w  zakresie  wynikającym  z  przepisów  -  do  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Z  praw wskazanych  powyżej  można  skorzystać  poprzez  kontakt  z Inspektorem  Ochrony  Danych
Administratora. 
Każda osoba, która swoje dane powierzyła Administratorowi ma również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
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