Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Travelolo.pl.
Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Travelolo.pl zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Travelolo.pl, właściciel Aleksander Rozmus, ul. Diamentowa 26, 69100 Kunowice NIP: 639-147-43-36, reprezentowany przez Bartka Nowickiego
Można się z nami skontaktować:
- telefonicznie pod numerem: +48 789271051
- pod adresem e-mail: kontakt@wypozyczalnia-sunrise.pl
- przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.travelolo.pl
- przesyłając korespondencję na w/w adres
Cele i podstawy przetwarzania oraz nasze prawnie uzasadnione interesy
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– zabezpieczenia mienia ruchomego firmy, np. campera
– wykonania Twojego zapytania, jeżeli takie zapytanie zostało przez Ciebie złożone, w tym o przesłanie
oferty - podstawą prawną przetwarzania jest Twoje żądanie zawarte (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem lub
przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji
naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
W przypadku wyrażenia przez Ciebie dalszych/dalszych zgody/zgód na przetwarzanie przez nas Twoich danych
osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej
ze zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne - podstawą prawną
przetwarzania Twoich danych osobowych do tychże celów, jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej Państwa zgody.
Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat, potem kasowane.
Masz prawo do:
– dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia
ich przetwarzania lub usunięcia;
– do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłeś tj. otrzymania tych danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz
prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
– cofnąć każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu. W celu skorzystania z
powyższych praw możesz skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
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