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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

 
1) KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Jaroszek prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu z siedzibą: ul. Piotra Skargi 2, 34-300 Żywiec 
(dalej Sport Events). 

Kontakt: 
Z administratorem można kontaktować się pisząc na adres korespondencyjny: 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd k/Żywca 
tel. +48 691 954 467 
za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem www.sport-events.pl  
lub na adres e-mail: abi@sport-events.pl 

2) CZYJE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

- Płatnika wskazanego w umowie-zgłoszeniu o świadczenie usług turystycznych; 
- Uczestników wskazanych w umowie o świadczenie usług turystycznych; 
- Innych uprawnionych osób z umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych, których posiadane 
przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych; 
- Osób poszukujących oferty; 
- Osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt 
dotyczy. 

3) W JAKIM ZAKRESIE BĘDĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE? 

W przypadku zapytania ofertowego złożonego za pośrednictwem strony internetowej www.sport- 
events.pl lub www.gorydlakazdego.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 
- imienia (imion), nazwiska (lub Nick-u), adresu e-mail oraz nr telefonu (jeśli podano). 

 
W przypadku kontaktu za pośrednictwem innych, dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, Twoje 
dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych, które podałeś podczas składania zapytania. 

W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: 
 

- imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzoru 
podpisu. 

- w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu 
lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, rodzaj, seria i numer 
dokumentu, data ważności dokumentu. 

Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego korzystasz na 
potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Sport Events, takie jak adres IP i 
identyfikator MAC. 

https://www.sport-events.pl/
mailto:abi@sport-events.pl
https://www.sport-events.pl/
http://www.sport-events.pl/
https://www.gorydlakazdego.pl/
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4) W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE 
OSOBOWE? 

 
- realizacji umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych [art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku]. 
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sport Events, tj. marketingu bezpośredniego własnych 
produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej [art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku]. 
- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej [art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku]. 
- weryfikacji tożsamości Klienta - Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Płatnik” [art. 6 
ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku] 
- ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy 
przedawnienia roszczeń (art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego). 

 
5) KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄTWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych 
zakresie innym odbiorcom. W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać 
przekazane do: 
- upoważnionych do tego naszych pracowników (w tym Przewodników oraz osób wykonujących zadania 
Pilota imprezy turystycznej na podstawie własnej działalności gospodarczej) 
- podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu tj: 

- podmioty świadczące nam usługi księgowe i doradcze 
- dostawcy usług informatycznych 
- innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu tj: 
- ubezpieczycieli 
- dostawców usług hotelowych 
- dostawców usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe) 
- lokalnych lub krajowych izb turystyki 
- podmiotów prowadzących działalność płatniczą 
- podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską 
- innych podmiotów niezbędnych do wykonania umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych 

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione także innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach 
tej samej umowy / dokumentu podróży. 

6) JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? 
 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy- 
zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 
księgowych dotyczących umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych, przepisów o wypełnieniu 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami. 

 
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeśli 
zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. 

 
Dodatkowo, jeśli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą kanałów komunikacji 
elektronicznej, zaprzestaniemy tych działań, jeśli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną 
zgodę. 
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7) INFORMACJA O PROFILOWANIU W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH 
 

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat zakupionych produktów możemy 
dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych 
klientów. 

 
Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych 
produktów. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej 
dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie. 

 
8) JAKIE MASZ PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH 
OSOBOWYCH? 

 
- Posiadasz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania. 
- Posiadasz także prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych. 
- W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, przysługuje Ci prawo do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, tj. do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

 
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe wskazane są powyżej. 

 
9) CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE? 

 
- Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonania 
umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe 
zawarcie umowy-zgłoszenia o świadczenie usług turystycznych. Podanie danych do celów marketingowych 
jest dobrowolne. 
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