ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
obowiązujące w 7islands Spółka z o. o.
Zasady przetwarzania danych ustala się jako wykonanie postanowień art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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
Rozporządzenie). Użyte w art. 4 Rozporządzenia definicje legalne stosuje się na potrzeby
niniejszych Zasad.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) osób, których dane dotyczą jest Spółka
7islands Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 133/73 02-304 Warszawa NIP: 118-197-43-43 KRS:
0000316741 e-mail: bok@7islands.pl, tel. +48 22 822 55 98.
2. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych
a. art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
dokonania rezerwacji imprezy turystycznej a następnie do wykonania umowy (umowy o
udział w imprezie turystycznej). Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni do
przetwarzania danych osobowych pracownicy ADO oraz mogą być podmioty
przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia, a to podmioty świadczących na rzecz
ADO usługi informatyczne administracyjne, finansowe, zarządcze lub prawne, jak też
świadczący (w kraju i za granicą) na rzecz ADO usługi wchodzące w skład imprezy
turystycznej (np. hotelarze, przewoźnicy lotniczy i autobusowi, piloci / przewodnicy
wycieczek etc. ).
b. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu przez
ADO obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych,
socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym przez okres do upływu
przedawnienia zobowiązań podatkowych lub ubezpieczeniowych. Odbiorcami danych
osobowych są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy ADO oraz
organa administracji publicznej, w tym podatkowej, socjalnej. Odbiorcami danych
osobowych mogą być także podmioty świadczących usługi informatyczne,
administracyjne, finansowe, zarządcze lub prawne; jak też świadczący (w kraju i za
granicą) na rzecz ADO usługi wchodzące w skład imprezy turystycznej (np. hotelarze,
przewoźnicy lotniczy i autobusowi, piloci / przewodnicy wycieczek etc. ).
c. art.6 ust.1 pkt.d Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegającego na
archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez ADO
działalnością gospodarczą. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 10 lat od
momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych. Odbiorcami
danych osobowych są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy ADO
oraz mogą być podmioty przetwarzające w rozumieniu Rozporządzenia, a to podmioty
świadczących na rzecz ADO usługi informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne
lub związane z przechowywaniem dokumentów.
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d. Art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu ADO jakim jest marketing oferowanych przez siebie
usług turystycznych.
3. Kategorie odbiorców danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie
podmiotów:
a. uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Spółki tj. ADO,
b. organy administracji publicznej,
c. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz ADO usługi, a w szczególności
informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, ubezpieczeniowe,
zarządcze, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe,
d. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez ADO będą przechowywane przez następujące
okresy:
a. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a: przypadku
zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej dane osobowe przetwarzane
będą przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów
przedawnienia roszczeń (do 10 -ciu lat od upływu terminu do złożenia reklamacji
imprezy). W przypadku nie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej
dane przetwarzane będą przez okres 2-óch lat od upływu terminu w którym
zakończeniu miała ulec zarezerwowana impreza turystyczna.
b. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b przez okres do
upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym
podatkowych lub ubezpieczeniowych.
c. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c, przez okres do 10
lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.
d. W przypadku przetwarzania danych , o których mowa w pkt. 2d, przez okresy
wskazane w pkt. 4a powyżej.
5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych – na zasadach
wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).
2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących
jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) gdy przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią, ADO nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane

7islands Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 133/73, 02-304 Warszawa,
Tel/fax: +48 22 822 55 98, e-mail: info@7islands.pl, www.7islands.pl
Nip: 118-197-43-43, Regon: 141622175, KRS 0000316741, Kapitał zakładowy: 350.000 PLN

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21
Rozporządzenia).
3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu oferowanych przez
ADO usług, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
takiego marketingu.
6. Wymóg podania danych osobowych
W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach
o których mowa w pkt.2, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno
ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia
umowy, a ich nie podanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do podania swych danych osobowych.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
ADO nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji a w tym nie wykorzystuje profilowania.
8. Mogą Państwo odwiedzać ogólnodostępne strony i witryny serwisu www.7islands.pl bez
konieczności ujawniania swojej tożsamości. Wyżej wymieniona strona www
wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu umożliwienia dostosowania Serwisu do
Państwa wymagań i ułatwienia korzystania z wcześniej odwiedzanych witryn.
„Ciasteczka” są to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku
Użytkownika lub w jego przeglądarce (w Internecie znajduje się wiele stron
poświęconych plikom cookies, np. http://www.allaboutcookies.org). ADO nie używa
plików cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres email. Pliki cookies pozwalają ADO na pozyskanie danych anonimowych takich jak: nazwa
Państwa dostawcy usług internetowych, geolokalizacja (na podstawie adresu IP) stronę
lub witrynę internetową, z której Państwo nas odwiedzacie, datę, godzinę i długość
Państwa wizyty oraz strony internetowe odwiedzane na naszym Serwisie. Dane te są
analizowane i zbierane w ogólnych celach statystycznych. Żadne pliki cookies
wykorzystywane w ww. serwisie www nie gromadzą informacji umożliwiających
ustalenie tożsamości użytkownika. Jako indywidualny użytkownik pozostają Państwo
anonimowi.
9. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby akceptować lub
odrzucić pliki cookies. Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności
od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać
korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową:
http://www.aboutcookies.org , na której wyjaśniono jak kontrolować i usuwać pliki
cookies w większości wyszukiwarek. Zwracamy uwagę, że jeśli zdecydują się Państwo na
blokadę plików cookies, nie będą Państwo w stanie w pełni korzystać z wszystkich treści
i aplikacji oferowanych na naszym Serwisie.
10. ADO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony/serwisy
internetowe, które mogą posiadać linki do serwisu www.7islands.pl, . Żadna strona
zewnętrzna, którą odwiedzają Państwo klikając na link znajdujący się do strony
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www.7islands.pl nie podlega kontroli ADO, a więc odwiedzają Państwo taką stronę
zewnętrzną wyłącznie na własną odpowiedzialność.
11. Kontakt z ADO - bok@7islands.pl,
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