Klauzula informacyjna – dla przedsiębiorców turystycznych (będących osobami fizycznymi), osób
upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku
publicznego oraz dla osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub
organizacji pożytku publicznego, które obsługują płatności z wykorzystaniem Polskiego Bonu
Turystycznego w ramach nagrywanych rozmów telefonicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. Urz. UE L 119 s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna (POT) ul.
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
1) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
2) przez e-mail: dpo@pot.gov.pl
3. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli obowiązków
prawnych wynikających z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym
oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli uzasadnionego interesu jakim jest posiadanie aktualnej i
prawidłowej bazy podmiotów korzystających z płatności bonem w związku z nowelizacją
niniejszej ustawy.
4. Celem przetwarzania Państwa danych jest informowanie drogą telefoniczną o obowiązku
uzupełnienia wpisu w systemie oraz udzielanie pomocy w dokonywaniu wymaganej
aktualizacji. Dodatkowo dane będą przetwarzane w postaci nagrań w celu obrony przed
ewentualnymi zastrzeżeniami dotyczącymi merytorycznego charakteru rozmowy oraz jej
wyniku.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych lub usług,
z którymi współpracuje administrator.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.
8. Posiadają Państwo prawo do:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych ;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Państwa danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e. na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21
ust. 1 RODO ;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak podania danych
identyfikacyjnych może skutkować zakończeniem rozmowy ze strony dzwoniącego
konsultanta.

