
KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i rady Unii Europejskiej 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 
uchylenie Dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), którego celem jest ujednolicenie zasad 
ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie ochrony 
praw osób fizycznych, oraz zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016), informujemy że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Pielgrzymkowo - Turystyczne "ARKA" 
Jacek Kłosowski, z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 4/48,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, tel. 17 7476709, adres do 
korespondencji lub kontakt osobisty - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 35-010
Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4,

- Pani/Pana dane osobowe, jako uczestnika imprezy turystycznej, przetwarzane będą w celu: 
sporządzania dokumentacji imprezy turystycznej - listy uczestników dla pilota grupy, sporządzenie 
polisy ubezpieczeniowej, list meldunkowych do hoteli w kraju lub za granicą, do formularzy jazdy 
obowiązkowych na przejazdy autokarem w ruchu międzynarodowym, ewentualne inne dokumenty 
wymagane przez prawo w krajach objętych programem imprezy turystycznej, dokumentacji 
wymaganej przez organy administracji i kontroli na terenie kraju.

- odbiorcami Pni/Pana danych osobowych będą - Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA S.A, 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA, Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA S.A., 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU S.A, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, hotele i ośrodki 
noclegowe w kraju i za granicą, kontrahenci zagraniczni (agencje turystyczne), oraz inni odbiorcy 
uprawnieni  z mocy prawa, 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji
dokumentów,

- posiada Pani/Pan prawo do - żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,

- podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym,  jednakże niepodanie danych 
osobowych wymaganych przez administratora, może skutkować nierozpoznaniem sprawy, 
negatywnym jej załatwieniem oraz odmową uczestnictwa w imprezie turystycznej,


