
1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek 
(87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo: info@wikapolska.pl). 
 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania wycieczki autokarowej na 
Oktoberfest 2019, w której weźmiesz udział, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. 
 

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. 
 

4. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie 
decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 
 

5. Twoje dane będą przekazywane: 

• podmiotom, które na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność, tj. 
biuru turystycznemu Bavaria Tours Polska Marcin Juraszczyk, Baumgartnerst 11, D-82433 
Bad Kohlgrub/Germany jak również dostawcom i serwisantom systemów informatycznych,  
w szczególności WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 
63911 Klingenberg/Germany - w związku ze zbieraniem danych poprzez formularz 
internetowy,    

• firmie ubezpieczeniowej oraz hotelom, jak również mogą zostać przekazane 
podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO przez okres niezbędnych do 
zorganizowania wycieczki a po jej realizacji przez okres 3 miesięcy lub do czasu odwołania 
przez Ciebie zgody. 
 

7. Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do Twoich danych osobowych, 
• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 
• przenoszenia Twoich danych osobowych (w określonych przypadkach), 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
• wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie 

miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem (zgodę można cofnąć poprzez przesłanie stosownej informacji na 
adresy kontaktowe wskazane w pkt 1 lub 8). 

8. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z 
ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO 
Inspektorem ochrony danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem 
„Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: ochrona.danych@wika.com. 
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