
Polityka prywatności 

Biuro przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych swoich Klientów i partnerów,  

podejmując niezbędne działania celem przestrzegania obowiązujących   przepisów w tym 

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) (Dz. Urz. L Nr 119/1) zwane RODO. W związku z tym informujemy, że:   

- polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez biuro Gdanka Travel danych 

osobowych naszych Klientów. 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest biuro Gdanka Travel ul. Droszyńskiego 26/27, 80-

381 Gdańsk, NIP 967-038-27-12. Kontakt mailowy: gdanka@gdankatravel.pl 

- Pani/Pana  dane osobowe gromadzone i przetwarzane są i będą wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana 

zlecenia oraz przekazanie naszej oferty o ile wystąpili Państwo do nas z takim zapytaniem i prośbą   na 

podstawie Art. 6 usł. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tego zlecenia. Gromadzone i przetwarzane mogą 

być częściowo lub w całości następujące dane: 

• imiona i nazwisko 

• dane kontaktowe w tym adres zameldowania, telefon prywatny i służbowy, adres mailowy 

prywatny i służbowy 

• data i miejsce urodzenia, pesel 

• firma w której Pani/Pan są zatrudnieni, adres firmy,  zajmowane stanowisko 

• numer i data ważności dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) 

• rodzaj i termin imprezy w której Pani/Pan biorą udział 

w szczególnych przypadkach (współpraca na podstawie umowy lub umowy zlecenie) biuro Gdanka 

Travel  może zebrać,  przechowywać i przetwarzać inne, niezbędne dane osobowe jak: 

• imiona rodziców 

• adres właściwego urzędu skarbowego 

- Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat 

- odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty mające swoją siedzibę  zarówno na terytorium 

Polski jak i za granicą. Powierzymy przetwarzanie Państwa danych naszym partnerom wyłącznie w 

niezbędnym zakresie i w celu realizacji zlenonych nam przez Panią/Pana świadczeń 

- w każdej chwili mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, jak również ich aktualizacji, 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz w określonym prawem zakresie  do 

przenoszenia danych. Mogą Państwo również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek 

pytań lub uwag w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności 

- podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji przez biuro usług lub umowy ze względu na brak niezbędnych do 

wykonania usługi lub umowy  informacji  

 


