KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1-2 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) (dalej
„RODO”), niniejszym informuję, że:

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w SNOW WAY
jest Wojciech Bień prowadzący
SNOW

WAY

Wojciech

Bień,

ul.

działalność

gospodarczą pod nazwą:

Gospodarza16

lok.

4,45-759

Opole,

info@snow-way.pl .
II.

Cel przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:
1)

Udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;

2)

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy i zmierzające do jej zawarcia oraz po ewentualnym zawarciu umowy
do jej wykonania;

3)

organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz zawodów narciarskich;

4)

przedstawienia ofert w przyszłości, jeżeli na takie wykorzystanie danych
zostanie wyrażona zgoda.

III. Podstawa prawną przetwarzania.
Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:
1)

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w zakresie
przetwarzania, na które została wyrażona zgoda- pkt. III ust. 3);

2)
IV.

Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Odbiorcy danych.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
1)

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
ze SNOW WAY przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Wojciech Bień (np. ubezpieczyciele, hotelarze etc.).

V.

Okres przetwarzania i przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla
określonego celu przetwarzania.

VI.

Prawa osób, których dane są przetwarzane.
Niniejszym, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do żądania:
1)

dostępu do danych osobowych;

2)

sprostowania danych

3)

usunięcia danych;

4)

ograniczenia przetwarzania;

5)

wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego;

6)

Przeniesienia danych;

7)

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VII. Dane kontaktowe.
w celu realizacji przysługujących praw należy kontaktować się pod następującym
adresem elektronicznym: info@snow-way.pl .
VIII. Informacje dotyczące podania danych osobowych.
1)

Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem do podjęcia
działań przed zawarciem umowy oraz do późniejszej realizacji umowy.

2)

Zgoda jest dobrowolna i jednocześnie jest warunkiem do podjęcia działań
zmierzających do przedstawiania aktualnych ofert sprzedaży w przyszłości.

IX.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany i profilowanie danych.
Dane

osobowe

nie

zautomatyzowany.

są

profilowane

ani

nie

są

przetwarzane

w

sposób

