
Klauzula informacyjna dla klientów korzystających z usług turystycznych 

w Totus Outdoor sp. z o.o

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Totus Outdoor Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

(60-778) przy ul. Orzeszkowej 16 LU1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000412209 (dalej jako: „Spółka”).

Osobą do kontaktu ze strony administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

osobowych jest Inspektor Ochrony Danych powołany przez Totus Outdoor Sp. z o.o.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: biuro@m-canoe.pl; tel. +48 607 553 030

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

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 jako: „RODO”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ma Pan/Pani prawo :

 do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych.

 do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich

innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych

danych bezpośrednio innemu administratorowi

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przedmiotowej umowy.
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2. prowadzenia marketingu produktów lub usług Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)

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 jako: „RODO”

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych .

W przypadku wyrażenia zgody w klauzulach zamieszczonych poniżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

ma Pan/Pani prawo :

 do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu

marketingu produktów lub usług Spółki, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie

ochrony danych osobowych.

 do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich

innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych

danych bezpośrednio innemu administratorowi .

 do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Danych

Osobowych powołanego przez Spółkę.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów i zadań wynikających
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