
Polityka prywatności 
 

Biuro Turystyki „WESOŁY AUTOBUS” S.C. dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały 

prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania  

i wykorzystywania Państwa danych osobowych.  
 

Przepisy regulujące kwestie danych osobowych 
Unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także 

krajowe ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Biuro Turystyki „WESOŁY AUTOBUS” S.C. M. Krupiński, M. Krupińska, 

46-022 Luboszyce, ul. Jodłowa 15, NIP 9910530254, REGON 384481980, e-mail: biuro@wesolyautobus.pl, tel. 512 115 106.  
 

Cele i podstawy przetwarzania 
Dane przetwarzane są w następujących celach: 

 odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną 
do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana / Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia), 

 realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), 

 rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

 weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 

 ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń 
(podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego). 

 

Przetwarzane dane 

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, PESEL, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, 

adres zamieszkania. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również 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, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności 

dokumentu. Dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikację urządzenia z którego korzystasz na potrzeby 
stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Biuro Turystyki „WESOŁY AUTOBUS” S.C., takie jak adres IP  

i identyfikator MAC. 
 

Odbiorcy danych 
Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym 

odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, 

usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biuro Turystyki 

„WESOŁY AUTOBUS” S.C. na podstawie zawartych umów.  
 

Okres przechowywania danych 
Jeśli dane dotyczą zawartej z Biuro Turystyki „WESOŁY AUTOBUS” S.C. umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny 

do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących 

wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). 
 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

 prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, 

abyśmy je usunęli), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je 
bezpodstawnie),  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani 
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych 
celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani 
dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 

 prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. 
Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 

 prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / 
Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).  

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@wesolyautobus.pl . Proszę pamiętać, 

że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować. 
 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych 
Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.  


