
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych, dalej: Rozporządzenie) ul. Vetulaniego 5/305 

31-226 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych jest Nautica Travel Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie ul. 

Vetulaniego 5/305 31-226 Kraków, zwany dalej „Nautica Travel”. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r.  o ochronie danych osobowych. Nautica Travel przetwarza następujące kategorie danych: 

dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:  

- w celu realizacji przepisów prawa, 

- w celu realizacji umowy, 

- na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Nautica Travel 

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą zostać udostępnione:  

- podmiotom i organom, którym Nautica Travel jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub 

organom uprawnionym do otrzymania od Nautica Travel danych osobowych  

 

- podmiotom i osobom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z 

osobą, której dane dotyczą umów,  

 

-  podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Nautica Travel 

na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

 

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich 

przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub 

zniszczeniu. 

 

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą:  

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania 

uzupełnienia, sprostowania oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z 

Administratorem Danych Osobowych: 

Nautica Travel Sp. z o.o. ul. Vetulaniego 5/305 31-226 Kraków 
b. prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych 

c. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach 

przewidzianych przepisami prawa  

d. prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego 

zostały zebrane. 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych 



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz 

ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Nautica Travel w przypadku niepodania danych 

osobowych  Nautica Travel zmuszona jest odmówić zawarcia umowy.  

Nautica Travel w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy, przekazuje 

dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępnia dane osobowe podmiotom mającym 

siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.   

Nautica Travel ma prawo wykorzystywać dane osobowe do celów marketingowych, pod warunkiem 

uzyskania zgody na ich wykorzystanie w tym celu. 

 


