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 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

Rozporządzenia 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 informuję, że: 

1. Administratorem danych 

osobowych zbieranych za 

pośrednictwem portalu soltur.pl 

jest Biuro Podróży Soltur sp. z o.o.  

z siedzibą w Krakowie 31-016 

przy ul. Sławkowska 11 wpisana 

do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego  

pod numerem KRS 0000096202, 

NIP 6760015513 

2. Może się Pani/Pan z nami 

kontaktować poprzez numer 

telefonu: 685-235-863 lub adres  

e-mail: soltur@soltur.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane w następujących 

celach (w zależności od wybranej 

usługi):  

a)    przekazania newsletteru drogą 

elektroniczną, 

b) wystawienia faktury VAT, 

c) archiwizacji dokumentacji 

zgodnie z przepisami prawa. 

4. Podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest: 

5. 6 ust. 1 lit. a RODO –  

w przypadku przetwarzania 

danych osobowych w oparciu  

o Państwa zgodę, 

6. 6 ust. 1 lit. b RODO –  

w przypadku przetwarzania 

danych osobowych niezbędnych 

do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem 

umowy, 

7. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie 

uzasadniony interes, polegający  

na przetwarzaniu danych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony 

ewentualnych roszczeń. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą 

przetwarzane (w zależności  

od wybranej usługi) w zakresie 

wskazanym w formularzu 

zgłoszeniowym, oraz w zakresie 

niezbędnym do wystawienia  

faktury VAT na Państwa prośbę,  

w zakresie niezbędnym do 

przekazania newsletteru drogą 

elektroniczną. 

9. Dane osobowe mogą  

zostać udostępnione Organom 

Państwowym na podstawie 

przepisów prawa oraz  

podmiotom współpracującym  

z Administratorem w zakresie  

obsługi administracyjnej, 

informatycznej lub innej 

niezbędnej do realizacji zadań 

nałożonych na Administratora,  

na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z art. 28 RODO. 

10. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw  

trzecich ani organizacji 

międzynarodowych. 

11. Dane osobowe będą przez 

nas przechowywane przez okres 

realizacji celu, tzn. do czasu 

wycofania zgody bądź przez  

okres realizacji umowy lub okres 

niezbędny do rozliczenia 

umowy, a także do czasu 

przedawnienia roszczeń na 

podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

12. Ma Pani/Pan prawo do:  

a) żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

c) przenoszenia swoich danych 

osobowych, 

d) cofnięcia w dowolnym 

momencie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, 

e) wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

13. W przypadku korzystania  

z newsletteru może Pani/Pan  

w każdej chwili zgłosić pod 

adres:  soltur@soltur.pl  prośbę  

o rezygnację z newslettera. 

14. Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest 

dobrowolne, w przypadku 

niepodania danych osobowych  

nie będzie możliwa realizacja 

celów wskazanych w pkt. 2). 

15. Pani/Pana dane osobowe nie 

podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 
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