KARTA INFORMACYJNA RODO
ADMINISTROWANIE DANYMI


Administratorem danych osobowych podawanych przez klientów jest NOMADA Biuro
Pielgrzymkowo - Turystyczne Sp. z o.o. , z siedzibą 00-685 Warszawa, ul. Poznańska
23 lok 28.



Kontakt z biurem:
a) mailowy:
nomada@nomada.org.pl
nomada@nomada.opoka.org.pl
b) telefoniczny: (0048) 22 / 625-55-11, 625-44-18

c) listowny: NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o. ul.Poznańska 23
lok 28, 02-001 Warszawa


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się
z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pisząc maila na adres: a.czyzmankowska@nomada.org.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzamy:


Na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy
zgłoszenia w imprezie turystycznej.



W celu marketingu bezpośredniego oferty biura.



Na podstawie zgody klienta w celach marketingu naszych produktów w tym dla celów
analitycznych i profilowania. Tworzony profil będzie dotyczył preferencji klienta w
zakresie organizowanych przez biuro NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
Sp. z o.o. imprez turystycznych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe klientów mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie. Są to towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty obsługujące nasze systemy
teleinformatyczne, podmiot obsługujący kampanie mailingowe biura, podmioty prowadzące
działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące nam usługi podatkowe i
rachunkowe, linie lotnicze, podmioty prowadzące działalność płatniczą – banki – w celu np.

dokonywania zwrotów na rzecz klienta, hotelom, pośrednikom turystycznym i wizowym,
służbom granicznym.
Podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z biurem NOMADA Biuro
Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o. umowy i wyłącznie w zakresie zawartej w niej treści.
Z uwagi na to, że biuro NOMADA Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o. organizuje
imprezy turystyczne na całym świecie, dane osobowe klientów mogą zostać przekazane poza
Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez
klientów umowy zgłoszenia w imprezie turystycznej, w tym również do krajów, które nie
zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych.
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe klientów będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności
obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy zgłoszenia w
imprezie turystycznej.
Biuro przestanie przetwarzać dane osobowe klienta w celach marketingu bezpośredniego, w
tym profilowania i w celach analitycznych w momencie zgłoszenia przez klienta sprzeciwu
wobec przetwarzania w tym zakresie.
PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Klient biura może w każdym momencie poprosić biuro o dostęp do swoich danych
osobowych. Może również skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania:


W zakresie w jakim biuro przetwarza dane klientów w oparciu o prawnie uzasadniony
interes administratora (przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego),
klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.



W zakresie w jakim biuro przetwarza dane na podstawie zgody klienta, ma on prawo
do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego biuro dokonało na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.



W zakresie w jakim biuro przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania
umowy zgłoszenia w imprezie turystycznej lub na podstawie zgody, klientowi
przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych (klient otrzyma od biura
swoje dane osobowe zapisane w powszechnie używanym formacie, które następnie
może przekazać innemu administratorowi danych osobowych).



Klientowi biura przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się bezpośrednio z NOMADA
Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne Sp. z o.o. lub z inspektorem ochrony danych osobowych
biura.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez klienta danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy
zgłoszenia w imprezie turystycznej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych jest dobrowolna.
Z informatorem RODO można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji:
www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

UL. POZNAŃSKA 23 lok 28 * 00-685 WARSZAWA * TEL: 0048 22 625 44 18, TEL : 0048 22 625 55 11
Pekao S.A. V O/WARSZAWA, NR 25 1240 1066 1111 0000 0000 1733 * NIP 526-020-51-09
Konto w EUR: PL 73 1240 1066 1978 0010 2186 3674; Konto w USD: PL 09 1240 1066 1787 0010 2005 9409
http//: www.nomada.org.pl, e-mail: nomada@nomada.org.pl

