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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

O ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w ramach umowy zawartej z PTHU Strada Tour 

Krzysztof Dyla jest PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Słonecznikowej 28, 53-224 Wrocław. 

2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem 

formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla, w celu 

realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych 

roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych 

zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty powiązane z PTHU Strada Tour Krzysztof 

Dyla, świadczące usługi na rzecz PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla oraz podmioty współpracujące 

z PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla 

6. Posiadają Państwo 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.  

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające 

sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i 

prowadzonej współpracy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita 

niemożność wykonywania umowy przez PTHU Strada Tour Krzysztof Dyla  

9. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na 

adres e-mail rodo@stradatour.pl lub wysyłając pismo na adres:  PTHU Strada Tour Krzysztof 

Dyla, 53-224 Wrocław, ul. Słonecznikowa 28 

 

  


