
KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA WYCIECZKI 
Organizator wycieczki: Monika Sajnaj – Lutur, ul. Fabryczna 15/13, 20-301 Lublin  

e-mail: wycieczki@lutur.pl,   tel. (81) 746-12-30,   tel. kom. 784-631-945,   www.lutur.pl 
 

Imię i nazwisko Uczestnika wycieczki: ______________________________________________ 

Data urodzenia lub pesel Uczestnika wycieczki: ______________________________________ 

Tel. kontaktowy do Rodzica/Opiekuna prawnego: _____________________________________ 

 
____________________________________                                 _______________________________________________ 

                                         Data i miejsce                                                                              Czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika lub 
                                                                                                                                                           Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

Inne informacje szczególne (jeżeli istnieje potrzeba ich podania, takie jak: alergie (np. pokarmowe), niepełnosprawność wpływająca 

na potrzebę dostosowania autokaru, noclegu): __________________________________________________________________ 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii:  

 
I. dotyczących niepełnosprawności  TAK  NIE                             II. dotyczących stanu zdrowia  TAK  NIE  
 
 

____________________________________                                 _______________________________________________ 
                                         Data i miejsce                                                                                 Czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika lub 
                                                                                                                                                              Rodzica/Opiekuna prawnego 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW / RODZICÓW UCZESTNIKÓW 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Prosimy o zapoznanie się z 
informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Robert Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna 15/12, 20-301 Lublin) oraz Monika Sajnaj - Lutur (ul. Fabryczna 15/13, 20-301 

Lublin) działający jako Współadministratorzy danych. 
2. Kontakt ze Współadministratorami danych osobowych możliwy jest pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@lutur.pl; telefonicznie: (81) 746 19 85. 
3. Informujemy, że powołany przez nas Inspektor ochrony danych, odpowie na wszystkie Pani/Pana pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.  
4. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej 

sytuacji. Ma Pani/Pan również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych, a także do ich przenoszenia. 
5. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. do celów: handlowych, marketingowych, przedstawienia oferty imprez turystycznych, dla 

prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie 
się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli 
są niezbędne do zawarcia umowy jak np. kalkulacja kosztów wycieczki). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. 
8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a, b 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 (ogólne Rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną lub na Pani/Pana 
rzecz zawartą i do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy tym profilowanie w celu np. zaproponowania jak najlepszej oferty).  

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze). 
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 
d) art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także 
podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi i współpracujące ze Współadministratorami w celu realizacji obowiązków wynikających z umów, przepisów prawa lub innych, 
a realizujący zlecane przez nas zadania kadrowe, księgowe, transportowe, kurierskie, wychowawczo – opiekuńcze, medyczne, ubezpieczeniowe, turystyczne, hotelowe i 
wypoczynkowe oraz sprawozdawcze i kontrolne wobec organów administracji publicznej.  

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza obszar UE.    
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przewidzianego 

przepisami prawa, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających w związku z zawartą umową i w związku z realizacją obowiązku 
archiwizacyjnego lub też przez okresy wymagane przez przepisy szczególne.  

12. Podanie danych może być dobrowolne lub też wynikać z przepisów prawa, a także może być warunkiem zawarcia stosownej umowy.  
13. Niepodanie wymaganych danych wiązać się może z brakiem możliwości realizacji umowy lub też prowadzić może do odmowy wykonania usługi, jak również do 

znacznego jej ograniczenia. 
14. Państwa dane mogą być profilowane w celu przygotowania jak najlepszej oferty. Informujemy, że profilowanie odbywa się z ogran iczonym czynnikiem automatycznym, a 

wszystkie decyzje podejmuje ostatecznie nasz pracownik.  
15. Profilowanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, a może być konieczne do przygotowania jak najlepszej oferty. Jeśli oferta nie spełnia oczekiwań możliwie jest 

zwrócenie się na podane wyżej adresy kontaktowe celem zwrócenia uwagi, iż dokonana została niewłaściwa analiza.  
16. Zgodę na profilowanie można wycofać w dowolnym momencie, wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

mailto:wycieczki@lutur.pl

