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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Dot. umowy o zorganizowanie imprezy turystycznej spisanej pomiędzy Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu a United Target spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, której 

przedmiotem jest organizacja wyjazdu do Tallina w dniach 14-16 sierpnia 2018r. (dalej „Umowa”).  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest United Target spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Nike 41, 02-442 Warszawa, w imieniu którego występuje 
komplementariusz, tj. United Target sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez działający 
łącznie zarząd, w skład którego wchodzą: pan Piotr Fengler - prezes zarządu, pan Adam Raudo - członek 
zarządu oraz pan Wojciech Zulski – członek zarządu.  

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. b)  

Rozporządzenia.  
4. Przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia, seria/numer dowodu/paszportu oraz data ważności, adres mailowy, numer telefonu; 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora, tj. w szczególności agent 

lotniczy, towarzystwo ubezpieczeń oraz dostawca usług hotelowych.   
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania oraz rozliczenia  

Umowy.  
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 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 Prezydenta Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia; 

10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody. Tym 
niemniej,  bez Pani/Pana zgody nie będziemy mogli wykonać Umowy w części, w jakiej dotyczy ona 
Pana/Pani.  

11. decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich stosowane profilowanie. 
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