Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych
osobowych przez United Partners Sp. z o.o.
Szanowni Państwo,
przekazujemy Państwu informacje związane z ochroną Państwa danych osobowych, z prośbą o
zapoznanie się z ich treścią.
United Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Administrator Państwa danych osobowych
nieustannie podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
Dlatego też, stosowana przez nas Polityka Ochrony Danych dostosowana jest do wymogów
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, tzw. (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 RODO informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United Partners Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smyczkowa 12 lok. 31, 02-678 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000203478, NIP 9661728269
(ADO),
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: daneosobowe@unitedpartners.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy dotyczącej organizacji wyjazdu
oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Oznacza to w szczególności:
a) rozpatrywanie reklamacji,
b) dochodzenie ewentualnych roszczeń,
4) podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach
wskazanych powyżej jest:
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
b) wykonanie umowy, której stroną jest podmiot zlecający organizację wyjazdu, którego
jesteście Państwo uczestnikiem,
c) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w
celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, zapobiegania
oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
5) United Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przetwarza dane osobowe niezbędne do
nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług), które podane
zostały w Formularzu. W powyższym celu podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać
udostępnione innym podmiotom: w tym liniom lotniczym, przewoźnikom autokarowym lub
promowym, hotelom, podmiotowi trzeciemu świadczącemu usługi ubezpieczeniowe, agentom
współpracującym z organizatorem turystyki na podstawie umów agencyjnych oraz innym
kontrahentom zagranicznym, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów,
6) okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynosi 3 lata i odpowiada on okresowi
przedawnienia roszczeń wynikających z Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych,

7) w przypadku gdy realizacja wyjazdu odbywa się do państwa spoza obszaru UE i EOG, Pani/Pana
dane osobowe będą przekazywane do tego państwa trzeciego (Państwa w którym siedzibę mają
wskazani w punkcie 5 odbiorcy danych). Uwaga: przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
obowiązujące w krajach, do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe, mogą nie
stwarzać tak wyczerpującego stopnia ochrony Pani/Pana danych, jak przepisy obowiązujące w
Polsce, co wiązać się może z ryzykiem nienależytej ochrony danych osobowych w tych Państwach.
Przekazanie Państwa danych osobowych do tych krajów jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie
w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, na podstawie art. 49 ust. 1 RODO;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast stanowi warunek
realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji umowy w
stosunku do Pani/Pana;
11) Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego
protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia
swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres:
daneosobowe@unitedpartners.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby ADO.

