Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 20216/679
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
(popularnie zwane RODO). Zmiany maja na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych
na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym przekazujemy najistotniejsze informacje związane z
nową regulacją prawną - w kontekście prowadzonej przez nas działalności – działalności organizatora
turystyki.
Sporządziliśmy niezbędne kompendium informacji w układzie tabelarycznym. Znajdziecie w nim Państwo
wszystkie niezbędne informacje.
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma: Business&Travel
Concept Monika Szczęśniak z siedzibą: ul. Kasztanowa 8A, 03-197
Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych przez Marszałka woj. Mazowieckiego pod
numerem 9434 (numer zaświadczenia: 1636); nr REGON 360420230, NIP
5252177479
Można się z nami skontaktować:
a. Telefonicznie pod numerem: 501 765 042;
b. Mailowo za pośrednictwem adresu: rodo@btconcept.pl ;
c. Pisemnie,
przesyłając
korespondencję
na
adres
korespondencyjny: BTConcept, Monika Szczęśniak: ul. Kasztanowa
8A, 03-197 Warszawa.
Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych –
inspektora ochrony danych osobowych. Z tą osoba można się
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pana/Pani danych osobowych za pośrednictwem:
a. Adresu mailowego: rodo@btconcept.pl
b. Adresu korespondencyjnego: BTConcept ul. Kasztanowa 8A, 03197 Warszawa, (koniecznie z dopiskiem: „Inspektor ochrony
danych osobowych”).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. Organizacyjnym
–
dla
sprawnego
i
bezkonfliktowego
wywiązywania
się
z
powinności
organizatora
imprezy
turystycznej/eventowej.
b. Realizacji zobowiązań przyjętych w umowie ze Zleceniodawcą.
c. Obsługi prawnej, administracyjnej i marketingowej;
d. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a. Upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa: sądy i organy państwowe;
b. Firmy i instytucje, które są zaangażowane w organizację imprezy
turystycznej/eventu, w tym szczególnie dostawcy usług i
podwykonawcy (hotele, linie lotnicze, itp.)
c. Organy administracji państwowej i samorządowej jeżeli
udostepnienie takich danych jest prawnie wymagane, np.
obowiązek meldunkowy lub opłaty klimatyczne.
d. Środowisko wewnętrzne zleceniodawcy. Dane mogą być
widoczne dla uczestników tej samej imprezy jeżeli zleceniodawca
wyrazi takie życzenie. W takiej sytuacji zleceniodawca jest
odpowiedzialny za dostarczenie kompletnej listy uczestników wraz
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Przysługujące Panu/Pani
prawa

deklaracjami ich zgody na udostepnienie ich danych w
uzgodnionym zakresie.
e. Podmioty świadczące usługi:

Informatyczne;

Z zakresu dostarczania korespondencji i przesyłek;

Drukarskie i archiwizacji;

Księgowo – finansowe i podatkowe;

Doradcze i kontrolne;

Prawne.
BTConcept przekazuje dane osobowe uczestników dla zagranicznych
organizatorów imprez (hotele, linie lotnicze itp.).
W przypadku przekazywaniu danych poza EWG, transfer taki jest
dokonywany każdorazowo po uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Zgoda
dotyczy kompletnej listy uczestników imprezy/eventu dostarczonej przez
zleceniodawcę. Firma BTConcept każdorazowo przy transferze danych za
granice, uzyskuje pisemną deklaracje kontrahenta miejscowego o
konieczności przestrzegania przepisów związanych z Dyrektywą RODO.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie:
a. Wykonania obowiązków określonych umową zawartą ze
zleceniodawcą imprezy/eventu.
b. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do
momentu przedawnienia lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
c. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa.
Ma Pan/Pani prawo:
a. Dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania
(poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub
usunięcia;
b. Do przenoszenia dostarczonych danych osobowych. Oznacza to
prawo do otrzymania tych danych osobowych w powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
c. Do przesłania danych osobowych innemu administratorowi;
W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z
inspektorem ochrony danych wg danych kontaktowych podanych w
opisie powyżej;
d.

Informacja o wymogu
lub dobrowolności
przekazania danych
osobowych

Do wniesienia skargi do nadzoru nadzorczego zajmującego się
ochrona danych osobowych w przypadku uznania, że
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak jest ono niezbędnym warunkiem realizacji działań określonych w
umowie zawartej ze zleceniodawcą imprezy/eventu.

