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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 
COMPASS TRAVEL ANNA KRUŚ 

 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Compass Travel Anna Kruś z siedzibą w Poznaniu, ul. Rolna 
31, tel. 536700189, mail: biuro@compasstravel.pl, mail do inspektora ochrony danych: iod@hsrm.com.pl 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Compass Travel Anna Kruś wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy zawartej przez Panią/Pana z Compass Travel Anna Kruś oraz realizacji przez Compass Travel Anna Kruś 
praw i obowiązków wynikających z umowy. 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci: 
1) imienia (imion) i nazwiska; 
2) daty urodzenia; 
3) miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); 
4) numeru PESEL nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności (RCI PESEL). (zwanych łącznie dalej: „Podstawowymi Danymi Osobowymi”). 
5) serii  i nr ważności paszportu lub dowodu osobistego 
6)  informacje na temat stanu zdrowia 
 
Pozostałe Pani/Pana dane osobowe, poza Podstawowymi Danymi Osobowymi, przetwarzane przez Compass 
Travel Anna Kruś i zawarte w dokumentacji (zwane dalej: „Dodatkowymi Danymi Osobowymi”) będą 
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Dodatkowymi Danymi Osobowymi są w szczególności: 
1) dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres e-mail 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym, w szczególności: do 
ubezpieczyciela, obiektu hotelarskiego a także opiekunowi – pilotowi grupy i innych niezbędnych do realizacji 
umowy. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz w okresie wymaganym w 
obowiązujących przepisach prawa (w tym do czasu ustania ewentualnych roszczeń stron). 
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Compass Travel Anna Kruś dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w Rozporządzeniu 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 ma Pani/Pan 
także prawo do żądania od Compass Travel Anna Kruś usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 
swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Dodatkowych 
Danych Osobowych. Jednocześnie Compass Travel Anna Kruś informuje, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.  
Podanie Podstawowych Danych Osobowych jest wymogiem koniecznym w celu realizacji umowy. Podanie 
Dodatkowych Danych Osobowych jest dobrowolne. 
 
KLAUZULA ZGODY 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Compass Travel Anna Kruś moich Podstawowych oraz Dodatkowych 

Danych Osobowych w celu realizacji wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 
 

 
 

…………………………………………………………….…  
Imię i nazwisko 

 
 

………………………................................. 
Podpis  
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