
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych 

Szanując Państwa prawa oraz respektując rozporządzenia RODO i aktualne przepisy o ochronie danych 

osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych 

osobowych. 

MASURENTEAM Organizator Turystyki, zwany dalej O.T. Masurenteam, gromadzi i przetwarza dane 

adresowe/kontaktowe tylko firm (podmiotów gospodarczych) i osób fizycznych korzystających z usług OT 

Masurenteam, tworząc zbiór danych, który według rozporządzenia RODO (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiegoi 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) mogą mieć charakter danych osobowych, dlatego, będąc w zgodzie z 

wytycznymi RODO z uwagi na zmieniające się przepisy o ochronie danych osobowych, przekazujemy 

Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi 

osobowymi. 

Administratorem danych osobowych jest 

MASURENTEAM Organizator Turystyki, 

Zbigniew Piekarczyk 

Olsztyn 10-690 

NIP 7391563299 

e-mail: Info@masurenteam.pl   tel. +48 605 557 609  

Dane osobowe przetwarzane przez O.T. Masurenteam  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu: 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy są wskazane 

na formularzu zamówienia), OT Masurenteam zbiera tylko niezbędne dane osobowe wymagane do 

realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, dane kontaktowe, 

informacje o produktach  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – dane przetwarzane przez OT 

Masurenteam w celach podatkowych i rachunkowych 

c) dane, które są administrowane OT Masurenteam nie są udostępniane innym podmiotom handlowym 

oprócz podmiotów związanych bezpośrednio z realizacją usługi i biuro księgowe 

d) dane osobowe administrowane przez \OT Masurenteam nie są przetwarzane automatycznie  

Okres przechowywania danych przez O.T. Masurenteam 

 1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 

prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie 

przez okres niezbędny do: 

a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji) 

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących O.T.Masurenteam  

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub 
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rachunkowych)  

Prawa osób korzystających z usług O.T. Masurenteam w zakresie przetwarzania danych 

Informujemy, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z RODO, tj.: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych 

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych 

osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

h) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora i wyrażenia własnego stanowiska  

i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu 

lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 

Prawa wymienione w pkt. a, b, c, d, e, f, g, h można zrealizować przez kontakt na adres j.w. 

Dostęp osób trzecich do danych osobowych 

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych, mają bezpośredni dostęp jedynie 

upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące 

się obsługą księgową firmy i obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. 

Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w 

zakresie ich przetwarzania. 

Obsługę Księgową prowadzi firma, z którą zawarta jest odpowiednia umowa określająca szczegółowo 

zakres i sposób ochrony danych osobowych. 

Zebrane dane nie są przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i 

żądanie uprawnionym organom (Policja, Prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.).  

Zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych Administrator danych 

oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wytycznymi RODO oraz, że stosuje środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed 

udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Strona firmowa zabezpieczona jest odpowiednim protokołem. 

Każdy klient naszej firmy i użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy chce korzystać z 

naszych usług i w jakim zakresie chce udostępnić informacje o sobie.  

 


