
                                                                                                          /ZU4 do umowy/ 

Informacje Dotyczące Przetworzenia Danych Osobowych  RODO 

Lp Od osoby, której dane dotyczą Innej osoby, której dane dotyczą  

1 Informacja o administratorze danych 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r./RODO / 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „ALF” T i Z Leśniak 
Sp. J z siedzibą przy ulicy ul. Ozimskiej 38/2 w Opolu 45-058    NIP 754-00-15-210 Regon 53223851 
Formularz kontaktowy: www.alf.com.pl, tel.77/454 08 82, 77/456 41 22   48/668 366 662  

 
2 Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych 

W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się: 
- pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@alf.com.pl, 
- pod numerem telefonu: 77 454 08 82   
- pisemnie na adres: BUT i R „ALF” Zbigniew i Teresa Leśniak Sp. J  ul. Ozimska 38/2, 45-058 Opole   

 
3               Cele przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe w BUT i R „ALF” będą przetwarzane w następujących celach:  
     1.     w celu wysłania odpowiedzi na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym lub marketingu bezpośredniego,  
     2.     w celu zawarcia/realizacji umowy jak i w trakcie wykonywania umowy na usługę, na podstawie Państwa       
              zainteresowania naszą ofertą oraz ofertą  naszych kontrahentów        
     3.     ochrony ubezpieczeniowej 

4. marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania, będącego 
realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu administratora. 

5. w celach kontaktowania się z Państwem na potrzeby obsługi zgłoszenia/umowy, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem 

6. w celach archiwalnych/dowodowych/ dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów przed klientem lub kontrahentem, urzędem co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem  

7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  
8. do zarządzenia i prowadzenia serwisu www.alf.com.pl 

 
4.               Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie: 
1. udzielona zgoda 
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy 
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 

np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski 
 

 Od osoby, której dane dotyczą Innej  osoby, której dane dotyczą 
 

5. Kategorie odnośnych danych osobowych 
W celu wykonania umowy zakres powierzonych danych osobowych może obejmować: 

1. dane teleadresowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencji, telefon, e-mail, data 
urodzenia, , płeć, obywatelstwo, wzór podpisu / jeżeli jest wymagany/ 

2. nr i seria dokumentu tożsamości - dowód osobisty/paszport, organ wydający dokument, data wydania oraz 
ważność,  jeżeli wymagane są konkretną ofertą,  

3. dane dotyczące stanu zdrowia, jeśli mają one związek z realizacją umowy  
 

6.              Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców 
W zależności od realizowanych usług Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

1. kontrahentom i partnerom BUT i R „ALF” biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo umowy w 
imprezie turystycznej:  

2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które będą dostarczać przesyłki do Państwa 
3. hotelom, przewoźnikom towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom, dostawcom dodatkowych 

usług, 
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa , podmiotom i administratorom  

przetwarzającym dane w naszym imieniu,  
5. operatorom systemów płatności elektronicznej oraz bankom w zakresie realizacji płatności do umowy  
 

  



 

7.              Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego 
Powierzone nam  Państwa dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy nie będą przekazane do państw trzecich, o ile 
udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim. Przez państwo trzecie rozumie się 
wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
Szwajcarią, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Zapewniamy, że powierzone nam dane są dobrze 
zabezpieczone i ich transfer do państw spoza EOG jest przekazywany w bezpieczny sposób i zgodnie z warunkami RODO.   
 

8.               Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane  
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych 
celów w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w 
oparciu o następujące kryteria: 

1. okres do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy  
2. przepisy prawa, które mogą obligować BUT i R „ALF” do przetwarzania danych przez określony czas,  
         np. przepisy podatkowe – 5 lat    
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów BUT i R „ALF” /np. do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy/  
4. okres na jaki została udzielona zgoda marketingowa /do odwołania lub wniesienia sprzeciwu/ 

  
9.              Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do: 
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, 
2. sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawidłowe,  
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych lub przeniesienie danych  
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, 
6. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec 

Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ. 
 

10.               Informacje o prawie do cofnięcia zgody 
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Należy 
skontaktować się z BUT i R „ALF” telefonicznie  77/454 08 82 lub na  adres       e-mail: rodo@alf.com.pl 
 

11.                Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych-  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 

12.              Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której  dane  
             dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych  
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania, umowa nie może zostać zrealizowana. 
Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne lub może być wycofane w dowolnym momencie. 
 

13.              Informacje o profilowaniu w działaniach marketingowych  
                

1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące 
świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. 
Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta 
dopasowana do Państwa potrzeb) 

2. celem profilowania jest dobranie materiałów informacyjnych na temat zakupionych przez Państwa usług. 
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