
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta podlegają ochronie jako dane osobowe w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej RODO). 

2. Administratorem wprowadzonych danych jest SF ADVENTURE s.c. Zuzanna Sołtys Jan Sołtys z 

siedzibą przy ul. Grębałowska 17a/2 01-808 Warszawa. 

3. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji imprezy 

turystycznej oraz wywiązania się przez Administratora. z obowiązków prawnych. Podstawę 

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO. Obowiązki prawne wynikają z 

Ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361) oraz wydanymi na jej podstawie 

rozporządzeniami ministrów właściwych instytucji finansowych; 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail: iod@snowflake.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Do zadań IOD nie należy natomiast załatwianie innych 

spraw, jak np. prowadzenie procesu zapisu na wyjazd, udzielanie porad związanych z 

konfiguracją wyjazdów itp. 

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta i zgłaszanych przez niego 

osób trzecich niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania 

stosunku prawnego między nimi:  

a) nazwisko i imiona Klienta 

b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestników 

imprezy turystycznej 

c) adres zameldowania na pobyt stały;  

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;  

e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta;  

f) adresy elektroniczne 

g) numery telefonów 

6. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, usługodawca 

może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub 

sposób jej rozliczenia.  

7. O ile będzie się to wiązać z realizacją celu wskazanego w pkt. 8 podane dane osobowe będą 

udostępniane np. obiektom noclegowym, firmom ubezpieczeniowym, biurom karnetowym, 

trenerom narciarskim czy przewoźnikom. O ile zostanie wybrana opcja płatności online 

podane przez Klienta dane osobowe będą udostępniane PayU S.A. w celu realizowania 

płatności. 

8. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu 

wskazanego w pkt 8, przez 12 miesięcy po zakończeniu procesu zapisów, a następnie zostaną 

poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 20 lat na potrzeby kolejnych rezerwacji. 

9. Dostęp do podanych danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i 

współpracownicy Usługodawcy w celu realizacji imprezy wskazanej w pkt. 3, w tym 



zatrudnieni podczas wyjazdów trenerzy. Odbiorcami danych mogą być także podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie 

możliwe korzystanie z Systemu rezerwacji online 

11. Klient, który przekazuje drugiemu Klientowi własne dane (osobowe i uwierzytelniające w tym 

login i hasło) wyraża zgodę, aby osoba, której powierzył wyżej wymienione dane, miała 

podgląd do wszystkich danych osobowych zawartych w Panelu Klienta, który udostępnił te 

dane, w tym i poprzednich procesach realizacji usługi. 

12. Klient wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku, swojego i zgłaszanych osób, w trakcie trwania 

imprezy dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na 

wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. Klient wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, 

cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w 

zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej. 

13. Klient wpisując swój adres e-mail w Systemie rezerwacji online wyraża jednocześnie zgodę na 

komunikację elektroniczną w formie newslettera informacyjnego ze szczegółami 

organizacyjnymi imprezy, na którą się zapisuje. Powyższa zgoda może być odwołana w 

każdym czasie poprzez odwołanie subskrypcji w stopce newslettera. 

14. Klient wpisując swój numer telefonu w Systemie rezerwacji online wyraża jednocześnie 

zgodę na otrzymywanie powiadomień organizacyjnych z aplikacji WhatsApp. Powyższa zgoda 

może być odwołana w każdym czasie poprzez usunięcie się z grupy organizacyjnej WhatsApp 

15. Na zasadach określonych przez RODO Klient ma prawo do:  

a) wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator 

informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków 

organizatora imprezy, 

b) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

d) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO; 

e) prawo skargi do organu nadzorczego, gdy Klient uzna, że przetwarzanie narusza przepisy 

RODO. 


