POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności określa w jaki sposób chronimy i dbamy o Państwa
dane osobowe i prawa.
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w The
Blue Mermaid Travel, są zgodne z regulacjami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dotyczącego
ochrony danych osobowych (RODO), oraz polskimi przepisami o ochronie
danych osobowych.
§ 1. Administratorem danych osobowych naszych Uczestników oraz
użytkowników strony www.thebluemermaidtravel.com jest The Blue Mermaid
Travel, podmiot należący do spółki From Warsaw With Love LTD
zarejestrowanej na terenie Anglii pod nr. Companies House 08893657. (dalej:
Administrator).
§ 2. Dane osobowe Uczestnicy udostępniają dobrowolnie i w dowolnym
momencie mogą cofnąć zgodę na ich przetwarzanie.
§ 3. Podanie przez Uczestnika wskazanych w formularzu umowy danych
osobowych Uczestnika i osoby towarzyszącej wskazanej przez Uczestnika,
jest niezbędne do zawarcia tej umowy, rozpoczęcia jej realizacji oraz
należytego jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
zaniechanie tego uniemożliwi zawarcie umowy.
§ 4. Uczestnik podający dane osoby towarzyszącej powinien upewnić się, że
osoba ta wyraża na to zgodę i upoważniła Uczestnika do udostępnienia tych
danych The Blue Mermaid Travel, oraz ma świadomość sposobu ich
wykorzystania.
§ 5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu:
– zawarcia i realizacji umowy o realizację wycieczki i umowy ubezpieczenia
– realizacji przepisów prawa
– prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Administratora
§ 6. Administrator gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną
działalnością i w celu realizacji umów o realizację usług, wyłącznie w zakresie
do tego niezbędnym oraz udostępnia je:
– podmiotom, przy pomocy których realizuje umowy zawarte z Klientami
(m. in. przewoźnikom, hotelarzom, ubezpieczycielowi)
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– podmiotom świadczącym usługi doradcze (m. in. prawne, rachunkowe,
podatkowe), w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków nakładanych
przez prawo
– organom państwowym na ich żądanie i wyłącznie w przypadkach oraz
w zakresie przewidzianym przez prawo
§ 7. Administrator informuje, że Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i aktualizacji
– prawo do usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach
przewidzianych przez prawo, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, w razie
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
§ 8. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych, aby
uniemożliwić dostęp do danych osobom postronnym.
§ 9. Na stronie www.thebluemermaidtravel.com Administrator wykorzystuje
pliki Cookies (ciasteczka), aby zwiększyć komfort korzystania z witryny oraz
poprawić jakość oferowanych usług.
§ 10. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak przewidują to
obowiązujące przepisy prawa (m. in. podatkowe, rachunkowe),
z zachowaniem należytej staranności w ich zabezpieczeniu i ochronie.
§ 11. Administrator dołoży wszelkich starań, by umożliwić i ułatwić
Uczestnikom dostęp do ich danych osobowych oraz realizację
przysługujących im praw.
§ 12. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt
pod adresem: office@thebluemermaidtravel.com.
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