Szanowni Państwo,
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie
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), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy
informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych.
Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest Biuro BADUR Tomasz Marek Badur
z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Piekarskiej 75 (dalej zwany „My”, „BADUR” ,
„Biuro” lub „Administrator”) jesteśmy również właścicielem strony internetowej dostępnej
pod adresem www.badur.pl, (dalej zwany „BADUR”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych?
Napisz do nas.
Oto nasze dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@badur.pl,
adres pocztowy: BADUR ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie,
Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana dobrowolnie podczas składania zamówień/zleceń,
sporządzania umów na oferowane przez nas towary i usługi, a także później, w związku
z transakcjami dokonywanymi przez Panią/Pana, drogą elektroniczną lub bezpośrednio
w naszym stacjonarnym Biurze.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
BADUR?
Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: zgoda, wykonanie
umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, wypełnienie obowiązku prawnego,
ochrona żywotnych interesów użytkownika, prawnie uzasadnione interesy administratora
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,d,f RODO)
Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, ponieważ przepisy prawa wymagają od nas
przetwarzania ich dla celów podatkowych i rachunkowych.

Pani/Pana prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych można zrealizować poprzez kontakt z nami
pod adresem email: rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700
lub w naszej siedzibie: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
udzielonej zgody (zebranej w formie papierowej lub/i elektronicznej) udzielonej Biurze
BADUR, którym jest:

•
•
•
•

wysyłka drogą elektroniczną informacji o usługach i towarach oferowanych przez
BADUR;
informacji o postępie realizacji umowy/zlecenia/zamówienia;
informacji wynikających z podpisanej umowy/zlecenia/zamówienia;
realizacja materiałów reklamowych, marketingowych (posty reklamowe, ulotki,
plakaty, filmowanie, fotografowanie) z użyciem Pani/Pana lub dziecka Pani/Pana
wizerunku (tylko wtedy jeśli taka zgoda została udzielona Biurze BADUR).

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu BADUR, którym jest:

•
•
•

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych
i mediacyjnych;
prowadzenie analiz statystycznych;
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
wykonania umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, którym jest:

•
•

•

przed zawarciem umowy, skonstruowanie spersonalizowanej oferty lub/i umowy
i przesłanie jej do akceptacji Klientowi;
przed zawarciem umowy, kontaktowanie się z Klientem lub Klienta z Biurem BADUR
za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych, telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych (strona WWW, portale społecznościowe, telefon, sms, mms, itd.
itp.) w celu przedstawienia oferty lub skonstruowaniu takiej oferty na
zlecenie/zapytanie Klienta;
sporządzania umów wynikających z oferty BADUR lub zamówienia przesłanego
przez Klienta.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
ochrona żywotnych interesów użytkownika, którym jest:

•

zakres niezbędny dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dotyczy głównie: wyjazdów
organizowanych dla dzieci i młodzieży wynikających z odrębnych przepisów prawa,
wzorów dokumentów np.: Karta kwalifikacyjna wypoczynku itp., ale również tam gdzie
istotna jest informacja o dobrym stanie zdrowia, z uwagi na zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa uczestników wypraw/wycieczek itd. itp. oraz kwalifikacji na
w/w wyjazdy/imprezy);

Pani/Pana prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych można zrealizować poprzez kontakt z nami
pod adresem email: rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700
lub w naszej siedzibie: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec BADUR w zakresie przetwarzanych danych?
Umożliwiamy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:

•
•
•
•

•

•
•

•

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana
dane są nieprawidłowe lub niekompletne
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani/Pana dane nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez Biuro;
gdy cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw
wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane
zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan,
że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia
przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych;
Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan
chciał/a, aby zostały usunięte;
Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do
obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych
odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody lub umowy zawartej
z Pani/Pana oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email:
rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700 lub w naszej siedzibie: BADUR
Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?
Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś/aś,

Pani/Pana prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych można zrealizować poprzez kontakt z nami
pod adresem email: rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700
lub w naszej siedzibie: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmie
księgowej, firmom świadczącym usługi noclegowe (np.: w celach meldunkowych,), firmom
transportowym (jeśli zachodzi taka potrzeba i jest to regulowane odrębnymi przepisami
prawa), firmom kurierskim/pocztowym (jeśli wymaga realizacji umowy zawartej z Państwem),
firmom obsługującym system płatności elektronicznej, firmom ubezpieczającym (ze względu
na zawarcie umowy ubezpieczenia OC, NNW, KL, ubezpieczenie rezygnacji z imprezy,
ubezpieczenie bagażu itp. itd.), placówkom medycznym (w przypadku zagrożenia zdrowia
lub życia, kierując się bezpieczeństwem, zapewniając Klientom najwyższy poziom
świadczonych przez nas usług – dotyczy uczestników wypoczynku/ wyjazdów/ wycieczek/
imprez itd. itp. organizowanym przez BADUR), zgodnie z zawartą z nami umową
i adekwatnie do sytuacji. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami
umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza
teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Biuro może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym
z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej
z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

•
•
•
•
•

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BADUR
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne.
Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie
dokonywane profilowanie.

Pani/Pana prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych można zrealizować poprzez kontakt z nami
pod adresem email: rodo@badur.pl, pod numerem telefonu: +48 724 702 700
lub w naszej siedzibie: BADUR Tomasz Marek Badur, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie

