KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Zgodnie z art 13 ust. 1-2 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) dalej “RODO”)
informujemy, że:
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Camp Leaders Poland
Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy ul. Zamojskiej 8/9, 20-105
Lublin..
II.
1.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym
możesz się kontaktować we wszelkich sprawach z zakresu
ochrony swoich danych osobowych. Taki kontakt może się
odbyć
drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
iod@campleaders.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres
naszej siedziby.

III.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane:
1.
w celu zawarcia i realizacji Umowy Uczestnictwa w Programie
Camp Leaders/Resort Leaders, zwanej dalej “Programem”
(podstawa z art. 6 ust.1 lit. a i b RODO);
2.
w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków
prawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO);
3.
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktu zawarcia umowy
(podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
4.
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, zabezpieczenia
lub obrony przed roszczeniami w związku z realizacją
Programu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
5.
w celu badania satysfakcji uczestników Programu w związku z
wykonywaniem Umowy Uczestnictwa w Programie Camp
Leaders/Resort Leaders (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6.
w celu marketingu produktów lub usług własnych (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV.
1.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy
je przetwarzać w przypadku braku istnienia ważnych prawnie i
uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń.

2.

3.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia
marketingu bezpośredniego. Jeżeli z niego skorzystasz
przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu.
Aby wykonać prawo sprzeciwu skontaktuj się z nami
wysyłając e-mail na adres iod@campleaders.pl lub pisemnie na
wskazany w punkcie I. adres naszej siedziby.

V.

Okres przechowywania danych
Twoje dane wynikające z zawarcia Umowy Uczestnictwa w
Programie będą przechowywane do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego i przepisów o
rachunkowości.

VI.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom,
czyli podmiotom z którymi współpracujemy (usługi techniczne,
windykacyjne, księgowości, rachunkowości, usługi doradcze). Do
Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy
(podmioty przetwarzające), przy czym podmioty takie przetwarzać
będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane osobowe mogą
zostać ujawnione ośrodkom kolonijnym oraz resortom znajdującym
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi
współpracujemy w celu realizacji Programu..

VII.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda);
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)
prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, które można przesłać do innego
administratora;.
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w Polsce.
VIII.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją
niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i realizacji
Umowy Uczestnictwa w Programie Camp Leaders/Resort Leaders
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