
 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych  /AOD/zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest „CS Natura Tour” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-958 Gdańsk , ul. 

Dyrekcyjna 2-4. Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane przez „CS Natur Tour” Sp.z o.o.  w związku z zawieranymi umowami 

oraz zgodnie z przepisami prawa. Od dnia 25 maja 2018 r. w strukturach „CS Natura Tour” Sp. z o.o. istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem  

Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) za pośrednictwem e-maila iod@naturatour.pl. IOD to osoba kontaktowa, która udzieli Państwu informacji o zasadach 

przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez ADO. 

 

2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia: 

 

Dane Klientów Żródło informacji  Cel przetwarzania  Czas przetwarzania 

danych osobowych 

 Zgłoszenia uczestnictwa w 

szkoleniu/kursach lub  

konferencjach 

organizowanych przez 

Administratora Danych 

Osobowych /AOD/ 

• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 

koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”) 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepisów: po-

datkowych, dotyczą-

cych przedawnienia 

roszczeń oraz wyko-

naniem obowiązków 

archiwizacyjnych 

ADO  



 

 

 Formularz kontaktowy na 

stronie internetowej 

• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO”); 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepi-

sów:podatkowych, 

dotyczących przedaw-

nienia roszczeń oraz 

wykonaniem obo-

wiązków archiwiza-

cyjnych ADO  

 Dane otrzymywane 

podczas rozmów, 

kontaktów telefonicznych, 

korespondencji e-mail, 

korespondencji w ramach 

formularzy elektronicznych 

• Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO”); 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit. f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepi-

sów:podatkowych, 

dotyczących przedaw-

nienia roszczeń oraz 

wykonaniem obo-

wiązków archiwiza-

cyjnych ADO  



 

 

 Dane otrzymywane 

podczas spotkań i 

znajdujące się w 

zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO”); 

• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań 

zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 

koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”) 

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepisów: po-

datkowych, dotyczą-

cych przedawnienia 

roszczeń oraz wyko-

naniem obowiązków 

archiwizacyjnych 

ADO  

 Newsletter - dane 

otrzymywane przy 

uzupełnianiu stosownego 

formularza zapisu na news-

letter  

• Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”) 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepisów po-

datkowych, dotyczą-

cych przedawnienia 

roszczeń oraz wyko-

naniem obowiązków 

archiwizacyjnych 

ADO  



 

 

Dane 

Kontrahentów i 

innych osób 

kontaktujących się 

z Administratorem 

Dane otrzymywane 

podczas spotkań i 

znajdujące się w 

zawieranych Umowach 

• Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań 

zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z 

koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b 

„RODO” w związku z przepisami podatkowymi); 

• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”); 

• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania 

satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepisów: po-

datkowych, dotyczą-

cych przedawnienia 

roszczeń oraz wyko-

naniem obowiązków 

archiwizacyjnych 

ADO  

 Dane znajdujące się w 

korespondencji 

elektronicznej i papierowej 

• Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam 

podpisane umowy, w celu ich realizacji 

• Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem 

umowy; 

• Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające 

komunikację elektroniczną. 

• (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”) 

Zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami 

prawa, z uwzględnie-

niem przepisów: po-

datkowych, dotyczą-

cych przedawnienia 

roszczeń oraz wyko-

naniem obowiązków 

archiwizacyjnych 

ADO  



 

 

Dane 

potencjalnych 

klientów. 

Dane pozyskiwane od 

Pracodawców, bezpo-

średnio uczestników 

szkolenia, podawane 

przez potencjalnych 

kontrahentów w trakcie 

rozmów telefonicznych, 

spotkań oraz przesłanej 

korespondencji elektro-

nicznej lub papierowej 

 

Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością szkoleniową CS Natura 

Tour Sp.z o.o., w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o 

towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego intere-

su ADO lub wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z  

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marke-

ting produktów i usług 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 

172 Prawa telekomunikacyjnego 

Przez okres niezbędny 

do osiągnięcia celu, 

jednak nie dłużej niż 

do: 

1) złożenia przez Pań-

stwa sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych 

osobowych w tym 

celu lub 

2) jeśli wyrażali Pań-

stwo zgody marketin-

gowe – do wycofania 

udzielonej zgody 

 

3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:  

a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy, 

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, 

c) spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej, 

d) podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa ( np. Urząd Transportu Kolejowego), 

e) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne. 

 

4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2: 

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności 

dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie. 



 

 

 

6. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo  zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu Państwa danych oraz o kopię danych. 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo zawnioskować o poprawienie Państwa danych lub ich aktualizację. 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz zawnioskować o usunięcie Państwa danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach 

internetowych ADO.  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, 

Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo  zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych. 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”. 

Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo  zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora. 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 „RODO”.  

Jako osoba, której dane są przetwarzane mogą Państwo  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Państwa danych. Jednakże pamiętać należy, 

że CS Natura Tour Sp.z o.o.  jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Państwu  prawa, jeżeli istnieją podstawy praw-

ne do przetwarzania Państwa danych i są one nadrzędne wobec Państwa  interesów. 

 

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 

 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 

przepisów „RODO”. 

 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. uczestnictwa w szkoleniach/kursach/konferencjach. Podanie da-

nych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia. 


