
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w firmie GM MILENIUM.  

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Gębarowski prowadzący 

indywidualną działalność  gospodarczą pod firmą: GM MILENIUM Grzegorz Gębarowski pod adresem 

36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 21/64. 

  

2) GM MILENIUM uzyskuje, gromadzi i przetwarza dane osobowe w trakcie:  

- indywidualnej rejestracji uczestnictwa osoby w imprezie turystycznej on-line za pośrednictwem 

formularza zamieszczonego na stronie internetowej mileniumski.pl, 

- wypełniania „karty kwalifikacyjnej” uczestnika imprezy turystycznej, 

 - wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, 

  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą (rejestracja uczestnika, wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej , otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).  

Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne w celu realizacji umowy (rejestracja uczestnika, 

wypełnienia karty kwalifikacyjnej , otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).  

Art. 9 ust. 2 lit. g – przepis prawa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 

2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (wypełnienia karty kwalifikacyjnej)  

Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (otrzymywanie 

informacji handlowych drogą elektroniczną).  

  

  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa  

  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 5 lat od momentu ustania przetwarzania w 

ramach zawartej umowy lub do dnia odwołania zgody  

  



6)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie   

  

7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   

  

8)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy  lub odmową przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną. 


