KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie art. 13 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (RODO) informujemy, że:
- Administratorem Państwa danych osobowych jest Ad Astra Kamila Banaś z siedzibą: 97 –
213 Tresta, ul. Oliwkowa 9, tel. +48 795 560 888, e-mail: biuro@adastra.waw.pl, zwana dalej
Administratorem.
- Inspektor danych osobowych nie został wyznaczony.
- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
- Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe w celu zawarcia i wykonywania
umowy/umów z Klientem. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Nie podanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia zawarcie umowy.
- Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe także w celu marketingu
bezpośredniego swoich produktów i usług (wyrażenie zgody jest w tym przypadku
dobrowolne) oraz ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń (przetwarzanie jest w tych
sytuacjach niezbędne do realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
- Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe w celu spełnienia ciążących na nim
obowiązków, wynikających z prawa polskiego lub prawa UE (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
- odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi mogą być inne podmioty,
świadczące na rzecz Administratora konkretne usługi i powiązane z nim odrębnymi
umowami, w tym: przewoźnicy (m.in. linie lotnicze), służby graniczne, hotele, pośrednicy
turystyczni i wizowi, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty obsługujące systemy
teleinformatyczne oraz prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące
usługi podatkowe i rachunkowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą – banki – w celu
np. dokonywania zwrotów na rzecz klienta.
Wszystkie w/w podmioty przetwarzają dane osobowe otrzymane od Administratora na
podstawie zawartej z nim umowy oraz w określonym w niej zakresie. W związku z
charakterem prowadzonej działalności Administrator współpracuje także z podmiotami
zagranicznymi, a powierzone mu dane osobowe są przekazywane – w zakresie niezbędnym
do wykonania umowy z Klientem – także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym
również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. W tym ostatnim przypadku, zgodnie z
wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia
właściwego poziomu ochrony danych.

- Dane osobowe powierzone Administratorowi będą przechowywane do momentu
wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, wynikającego z przepisów prawa, w
szczególności z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umów
zawartych z Klientami.
- Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego,
w momencie zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie.
- Klientowi przysługuje prawo otrzymania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec danego sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o
wnoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.

