INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani lub Osoby reprezentowanej (osoby, wobec której
Pan/Pani jest przedstawicielem ustawowym) jest Mediterraneum spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000073171 (Administrator). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
zp@mediterraneum.pl
2. Dane osobowe Pana/Pani lub Osoby reprezentowanej będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych w ramach serwisu
prowadzonego przez Mediterraneum Sp. z o.o. pod adresem www.mediterraneum.pl (dalej:
Serwis), której stroną jest Pani/Pan, w tym utworzenia i prowadzenia Konta Klienta w
Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, oferowanej w ramach Serwisu,
której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
c) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń lub reklamacji, w związku z
umową o udział w imprezie turystycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;
d) otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, od Administratora, drogą
elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
e) dla marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług Administratora,
realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo) lub w formie mailowej, stanowiącym tzw.
prawnie uzasadniony interes Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Dane osobowe Pani/Pana lub Osoby reprezentowanej przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 2) lit.
a), b) i c) powyżej, będą przechowywane do czasu rozwiązania zawartych umów i likwidacji Konta
Klienta oraz przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych, a przetwarzane w celach
wskazanych w pkt. 2) lit. d) i e) powyżej – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później
jednak niż do zakończenia organizowania przez Administratora działań handlowych, marketingowych,
w tym akcji promocyjnych.
4. W przypadku zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej oferowanej w ramach
Serwisu, dane osobowe mogą być udostępniane bankowi lub ubezpieczycielowi Administratora
danych, właściwym urzędom państwowym krajowym i zagranicznym (np. urzędom konsularnym),
przewodnikom lub pilotom; hotelom, pensjonatom, przewoźnikom (autobusowym, samochodowym,
kolejowym), liniom lotniczym oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora
na mocy umowy powierzenia, wyłącznie w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej oraz
otrzymywania informacji handlowych dotyczących działalności i produktów oferowanych przez
podmioty powiązane.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 2)
lit. a) - c) powyżej jest warunkiem dokonania rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy o udział w
imprezie turystycznej; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z usług
oferowanych w ramach Serwisu.
6. Ma Pan/Pani, także jako przedstawiciel Osoby reprezentowanej, prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny
czynników osobowych, preferencji co do wyboru produktu określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia
produktu, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu
bez interwencji ludzkiej.

