
 

 Radlin 24.05.2018 

 

Biuro Podróży JAGA 

Jerzy Świątkowski 

44-310 Radlin 

ul. Sosnowa 20 

TEL. +48 32 456 77 98 

KOM. 603 857 002 

biuro@bpjaga.pl 
Do: Naszych Klientów  

 

Dot. wejścia w życie w dniu 25 maja 2018r. 

RODO 

czyli Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 

 

Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych 

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO 

Administratorem Państwa danych danych  jest Biuro Podróży JAGA Jerzy Świątkowski  

ul. Sosnowa 20 

44-310 Radlin 

dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: 

e-mail:  

biuro@bpjaga.pl 

tel: 603 857 002 
 

 

 Chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych. 

Ponieważ powierzyli nam Państwo swoje dane osobowe. Zapewniamy, że przykładamy dużą wagę do ich ochrony.  

 

Pozyskanie danych osobowych: 

 

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową bądź 

osobiście. 

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: 

1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności: 

- wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania 

płatności gotówkowych i bezgotówkowych; 

- obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową; 

- wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z 

zawartej umowy; 

- obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone; 

- w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa; 

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora: 

- prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów; 

- podtrzymania relacji z klientem; 

- prowadzenia analiz statystycznych; 

- zapewnienia obsługi płatniczej; 

- windykacji należności; 

- archiwizacji danych w celu zapewnienia pełnego rozliczenia i spełnienia przez nas obowiązków wynikających 

z przepisów prawa; 

3. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej 

strony www; 

 

 

 

 

Podanie danych: 

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy 

oraz skorzystanie z naszych usług. 

Wymagamy podania następujących danych: 

mailto:biuro@bpjaga.pl


 

Dla osób fizycznych: 
imię i nazwisko 

adres zamieszkania 

nr telefonu i adres e-email 

Dla podmiotów gospodarczych: 

nazwa firmy 

adres siedziby firmy 

nr NIP 

nr telefonu i adres e-email 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. 

ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

Udostępnianie Państwa danych osobowych: 

W niektórych sytuacjach Państwa dane są przekazywane podmiotom trzecim. Są to: 

- ubezpieczyciele,  

- placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych), 

- upoważnieni pracownicy, którym, Państwa dane osobowe są ujawniane po to, by mogli wykonać swoje 

obowiązki; 

- podmioty współpracujące z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych; 

- inne podmioty, dla których Państwo wyrazili zgodę; 

- pozostali odbiorcy danych - organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które 

działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa; 
Przechowywanie danych osobowych: 

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, 

a także po jej zakończeniu w celach: 

- dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy; 

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych; 

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 

- statystycznych i archiwizacyjnych; 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwa sprzeciwu, 

wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu  
Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i wynikających z wykonywanych przez nas 

usług. Zgodę można wycofać w każdym momencie - przesyłając informację w formie mailowej, składając 

pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych. 

 

Mają Państwo prawo do: 

1. dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

2. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych 

ze względu na Państwa szczególną sytuację; 

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je 

przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych 

innemu Administratorowi Danych; 

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku. 

5. uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej: 

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

- daty od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 

- ewentualnym źródle pozyskania danych; 

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub 

- kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; planowanego okresu przechowywania danych, 

 

Biuro Podróży JAGA 

Jerzy Świątkowski 

44-310 Radlin 
Ul. Sosnowa 20 

biuro@bpjaga.pl 
 

 

 

 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie biura i portalu społecznościowym. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka: 

Podczas pobytu na obozie, kolonii, zimowisku wycieczce, zajęć,konkursów, których organizorem jest: Biuro 

Podróży JAGA, 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na 

stronie biura www.bpjaga.pl i na portalu społecznościowym Facebook. 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Biuro Podróży JAGA informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Biuro Podróży JAGA 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20, ,zwanym dalej 

Biuro Podróży JAGA;tel. 32 4567798, e-mail: biuro@bpjaga.pl; 
2. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji Biura Podróży JAGAi będą udostępniane 

zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
3. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do 

wyżej wymienionych serwisów, portali,  tablic ściennych i folderów zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą; 
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 
5. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się 

okresu przechowywania tych danych; 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bpjaga.pl/


ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU  TELEFONU oraz E-MAIL  

DO RODZICA/OPIEKUNA  

 

 

[   ] Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie, oraz  udostępniam  dane  kontaktowe, w celu otrzymywania 

telefonicznie, w tym za pomocą sms  informacji od:Biura Podróży JAGA, 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20 

o zachowaniu i postępach w  rozwoju  mojego dziecka na obozie, kolonii, zimowisku, wycieczce. 

 

 

 

 

[ ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz udostepniam  dane kontaktowe,  

w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe  informacji od Biura Podróży JAGA 44-310 

Radlin ul. Sosnowa 20 o zachowaniu i postępach  w rozwoju  mojego dziecka an obozie, kolonii, zimowisku, 

wycieczce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art.13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Biuro Podróży JAGA informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Biuro Podróży JAGA 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20, ,zwanym 

dalej<Biuro Podróży JAGA;tel. 3204567798, e-mail: biuro@bpjaga.pl; 
2. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki  Biuro Podróży JAGA na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a RODO; 
3. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
4. Dane osobowe Pani/Pananie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Biuro 

Podróży JAGA;   
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CELU RATOWANIA ZDROWIA LUB 

ŻYCIA DZIECKA  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę dla Biura Podróży JAGA ul. Sosnowa 20 44-310 Radlin na wezwanie pogotowia 

ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia mojego dziecka będącego na obozie, kolonii, zimowisku, wycieczce. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art.13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Biuro Podróży JAGA informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Biuro Podróży JAGA 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20, ,zwanym dalej 

Biuro Podróży JAGA;tel. 32 4567798, e-mail: biuro@bpjaga.pl; 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ratowania zdrowia lub życia; 
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zajmujące się ratowaniem zdrowia lub życia; 
4. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
5. Wyżej wymienione dane osobowebędą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Biuro Podróży 

JAGA;   
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Wyrażenie zgody  jest dobrowolne, jednak jej nie wyrażenie może utrudniać pomoc medyczną i mieć wpływ na  

ratowanie zdrowia lub życia; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zgoda na uczestnictwo dziecka w obozie, kolonii, zimowisku, wycieczce. 

 

 

 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka na obozie, kolonii, zimowisku, wycieczce 

organizowanej przez Biuro Poróży JAGA, Sosnowa 20, 44-300 Radlin. 

 

Zobowiązujemy się także pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez nasze dziecko w czasie trwania wyjazdu. 

Oświadczamy, iż nie widzimy przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w obozie, kolonii, 

zimowisku, wycieczce.  

Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu 

lub zdrowiu naszego dziecka.  

Informujemy, że zapoznaliśmy się z regulaminem i programem obozu, kolonii, zimowiska, wycieczki. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art.13Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO) Biuro Podróży JAGA informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Biuro Podróży JAGA 44-310 Radlin ul. Sosnowa 20,,zwanym dalej 

Biuro Podróży  JAGA;tel.32 4567798, e-mail: biuro@bpjaga.pl; 
2. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przez  placówkę: Biuro Podróży JAGA 44-

310 Radlin ul. Sosnowa 20  zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodąna podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
3. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
4. Dane osobowe Pani/Pananie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
5. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i 

rozliczenia wycieczki organizowanej przez Biuro Podróży JAGA;   
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

 

 

Biuro Podróży JAGA 

Jerzy Świątkowski 

44-310 Radlin 

Ul. Sosnowa 20 

biuro@bpjaga.pl 

 


