Klauzula informacyjna – Kontrahenci i partnerzy
Szanowni Państwo,
realizując dyspozycję art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych 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”)
chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BOMATUR SPÓŁKA JAWNA
BOGUSŁAW I DANUTA MATLAK Ul. WĘGLOWA 33, 43-503 CZECHOWICE-DZIEDZICE,
wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII
Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 257915.
Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem e-mail: bomatur@bomatur.com.pl,
pod numerem telefonu +48 32 215 23 44 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zawarcia i/lub wykonania umowy - podstawę
prawną przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania
umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz niezbędność przetwarzania danych do wykonania
ciążących na administratorze obowiązków prawnych (np. przyjmowanie oraz przechowywanie
faktur i dokumentów księgowych, sprawozdawczość finansowa ) – art. 6 ust. 1 lit. b; c RODO.
Pana/Pani dane mogą być również przetwarzane w celu wykonania czynności wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f) RODO),
m.in.:
a) obrona przed lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
b) wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
c) marketing bezpośredni produktów własnych, czy
d) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług
i wymogów prawnych zakresie:
a/ udostępniane osobom upoważnionym przez administratora –naszym pracownikom
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b/ udostępniane innym odbiorcom takim jak ubezpieczyciele, dostawcy usług dodatkowych
(np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom
realizującym usługi na rzecz Bomatur Sp. J. na podstawie zawartych umów oraz podmiotom,
które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych,
c/ powierzane podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające
przetwarzania danych, w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania (np.
usługodawcy systemów informatycznych, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa)
4. Pana/Pani dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających
z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
dokumentów księgowych a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania
danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o
podatku od towarów i usług (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później). Jeśli

dane są zebrane w oparciu o Pana/Pani zgodę to do czasu wycofania zgody na ich
przetwarzanie.
5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu
administratora, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu
bezpośredniego). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
jest zgoda, ma Pan/Pani prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem
danych.
6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. W związku z przetwarzaniem Pan/Pani danych osobowych, decyzje dotyczące Pana/Pani nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
8. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne ale konieczne do
zawarcia i wykonanie tej umowy.

