INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podawanych przez Państwa danych
osobowych jest 7 kontynentów spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Katowicach 40-168, przy ul. Klonowej 32 (dalej: „7
kontynentów”).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez 7
kontynentów, zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej: „RODO”), w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy (w celu
przedstawienia oferty) na żądanie osoby, której dane
dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na 7
kontynentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych
umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
d) marketingowym (dostarczanie newslettera), o ile
Państwo wyrazili na to zgodę, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO;
3. Podane przez Państwa dane osobowe, w zależności
od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez 7
kontynentów: przez czas trwania umowy, przez czas
wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w któ-

rym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie, przez
czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające
z umowy albo do momentu wycofania zgody.
4. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy: imię
i nazwisko, adres email, nr telefonu, data urodzenia,
PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub
paszportu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
lub realizacji umowy.
5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe
wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane
osobowe mogą być również przekazywane do państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale
V RODO.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

