INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW/ UCZESTNIKÓW MTE
ADVENTURE CLUB
1. MTE przywiązuje szczególną wagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. W tym zakresie
kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
A ) 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 (dalej jako: RODO);
B ) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
C ) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm., dalej jako:
UŚUD)
2. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest More Than Explore S.C. z siedzibą w Zabrzu (41800), ul. Wolności 140/8, NIP : 6312579303, REGON : 241099658 (dalej jako: MTE lub ADO).
3. Polityka prywatności określa m.in.:
A ) zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników
B ) możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,
C ) sposób wykorzystania tych danych,
4 . Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane są:
A) w celu umożliwienia zawarcia, a następnie realizacji: umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy ubezpieczenia
podróżnego z Ubezpieczycielem, a także w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu opieki i
kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej jako: „RODO”),
B) w celu promocji oferowanych usług, poznania preferencji uczestnika, w ramach prawnie uzasadnionego interesu
administratora danych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach w ramach usprawiedliwionego interesu nie narusza prawa
uczestnika do prywatności - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,
C) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych za naszym pośrednictwem umów o udział w imprezie
turystycznej oraz umowy ubezpieczenia podróżnego, a także innych umów zawartych z nami - art. 6 ust.1 lit. c RODO
D) w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z
tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych
osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO.
5. Klient ma możliwość udzielenia zgody na komunikację marketingową, wówczas w takim przypadku dane osobowe Klienta
będą przetwarzane w celu przekazywania informacji marketingowych. MTE zawiadamia, że zgoda Klienta na komunikację
marketingową może zostać w każdej chwili wycofana.
6. MTE informuje, że każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy
Klient ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania
oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
7. MTE informuje , że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: a. spółkom
wykonującym usługi ubezpieczeniowe, z którymi ADO ma podpisane umowy, b. podmiotom zajmującym się prowadzeniem
hoteli, liniom lotniczym, podmiotom wykonującym usługi przewozowe działających na zlecenie ADO w ramach wykonywania
Umowy, c. agentom turystycznym, za pośrednictwem których Klienci nabywają imprezy turystyczne od ADO , d. podmiotom
świadczącym na rzecz ADO usługi informatyczne, w tym w ramach systemów rezerwacji, urządzeń IT, sieci
teleinformatycznych i pozostałej infrastruktury IT, e. podmiotom wykonującym usługi kurierskie i pocztowe w związku i w
zakresie w jakim konieczne jest to do wykonywania imprez turystycznych,
8. MTE informuje iż dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców
danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych
osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
9. MTE informuje zawiadamia, że do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych
MTE będzie przechowywała dane osobowe Klienta.
10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do MTE z prośbą
o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymałam/em i zapoznałem się, dnia……………………………………………………………

Podpis – imię i nazwisko...........................................................

