Trinity – PL Sp. z.o.o., Lwowska 6, 35-959 Rzeszów,
tel./fax : 17 867 47 82, email:trinityspzoo@gmail.com

Polityka Prywatności
Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej „RODO”).
Działając zgodnie z tym Rozporządzeniem, informujemy Państwa, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Trinity-PL Sp. z o.o.z siedzibą w Rzeszowie ul.
Targowa 9, wpisana do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa
Podkarpackiego pod numerem 224/15. Kontakt e-mail: trinityplspzoo@gmail.com,info@trinitytour.pl,
tel. 17 867 47 82, +48 732 663 226 (dalej „Biuro”).
Trinity-PL jako administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa
danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
1/2 Zbieranie danych może odbywać się w następujący sposób:
a. osobiście –w biurze Trinity-PL lub w biurach agencyjnych , z którymi Trinity-PL ma podpisaną umowę agencyjną,
b. bezpośrednio- np. telefonicznie
c. pośrednio-np. internet, fax
2 Przetwarzanie danych
Trinity-PL przetwarza Państwa dane osobowe jeżeli :
a. podają Państwo swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie,
b. jest to konieczne dla realizacji umów, gdy osoba, której dane dotyczą , jest ich stroną
c. zezwalają na to przepisy prawa, w tym także bez zgody osoby ,której dane są przetwarzane
2/1 Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. dokonania rezerwacji
b. zakup usług świadczonych przez Trinity-PL
c. przesyłania informacji o organizowanych imprezach turystycznych,
d. zawarcia umowy o imprezę turystyczną
e. utrzymywanie kontaktu z Państwem jeśli z własnej inicjatywy komunikuje się Państwo z biurem wysyłając e-mail
lub SMS.
f.
dokonywania płatności za usługi Trinity-PL
g. dochodzenia roszczeń , a także w innych celach dopuszczonych przepisami prawa
3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2/2c) jest dokonywane za Państwa zgodą (art.6 ust.1a
RODO).
Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2/2d) odbywać się będzie na podstawie art.6 ust.1b
RODO gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy o uczestnictwo w określonej imprezie turystycznej.
Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2/2d) odbywa się na podstawie art.6 ust.1f RODO,
gdyż jest niezbędne do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez biuro.
4. Trinity-PL przetwarza Państwa dane w następującym zakresie:
a. imię/imiona i nazwisko
b. adres
c. nr telefonu
d. adres email
e. data urodzenia , pesel
f. seria i nr oraz data wydania dokumentu tożsamości
5. Dane osobowe, które uzyskaliśmy na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane przez czas prowadzenia
działalności przez Biuro, jednak nie później niż do czasu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych
lub do czasu realizacji przez Państwa innego uprawnienia, które spowoduje, że Biuro będzie zobowiązane

ograniczyć lub zaprzestać przetwarzania (patrz punkt 12 poniżej).W przypadku zbierania danych w celach określonych
w punkcie 2d i 2e powyżej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych
danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy
czym ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy o imprezę turystyczną.
7. Dostęp do Państwa danych maja w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z państwem, uczestniczą
w wykonywaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia w szczególności inni
organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Biuro, tj. firmom w
kraju i za granicą, które świadczą usługi; hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe,
ubezpieczenia podróżnych i inne usługi turystyczne. Biuro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie
stosuje profilowania.
8. Zabezpieczenie danych
Państwa dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnianiem osobom nieupoważnionym oraz
przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Trinity-PL wykorzystuje techniczne oraz organizacyjne środki zabezpieczające ochronę przetwarzania danych.
9. Trinity-PL świadcząc usługi drogą elektroniczną przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie i celach
dopuszczonych prawem, podczas dokonywania rezerwacji on-line ,w tym za Państwa zgodą.
10. Trinity-PL stosuje technologię cookies w celu zapewnienia funkcjonalności serwisów internetowych.
11. Osoby trzecie i niepełnoletnie
Gdy dokonujecie Państwo zgłoszenia innych uczestników imprezy turystycznej , musicie Państwo posiadać ich
zgodę na podanie Trinity-PL ich danych osobowych .Dane osobowe niepełnoletnich mogą być podane przez prawnych
opiekunów.
12. Prawa osób
Mają Państwo prawo żądania od Biura dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich
przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na
przetwarzanie Państwa danych można dokonać kontaktując się z Biurem listownie lub na adres e-mail
trinityplspzoo@gmail.com.
Zarząd Trinity-PL

