Klauzula informacyjna – dla osób uprawnionych do świadczeń w formie Polskiego Bonu
Turystycznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
•

Polska Organizacja Turystyczna (POT) - ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,

•

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, rodzaj, numer i seria
dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku, gdy nie podano numeru PESEL), adres
zamieszkania, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, wartość udzielonego świadczenia
wychowawczego lub dodatku, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, imię i nazwisko dzieci, ich numer PESEL, rodzaj, numer i seria
dokumentu potwierdzającego tożsamość dzieci (w przypadku, gdy nie podano numeru PESEL),
informacja o orzeczeniu zostały nam przekazane przez ministra właściwego do spraw rodziny
(Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby uprawnionej do świadczenia w formie Polskiego Bonu
Turystycznego są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.
o Polskim Bonie Turystycznym, tj.:
•

ustalenia prawa do świadczenia oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu
Turystycznego,

•

obsługi

procesu

udostępniania

Polskiego

Bonu

Turystycznego

w

Systemie

teleinformatycznym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym
Współadministratorzy są zobowiązani do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, z którymi
współpracują Współadministratorzy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2026 r.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)

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;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

11. Współadministratorzy są wspólnie odpowiedzialni za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku
informacyjnego oraz za umożliwienie Pani/Panu wykonywania przysługujących praw.
W odpowiednim przypadku sami umożliwimy Pani/Panu wykonanie praw lub przekażemy
Pana/Pani żądanie w tym zakresie właściwemu Współadministratorowi stosownie do pkt 12.
12. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za procesy związane z realizacją praw
i obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących jego działania w obszarze realizacji
programu Polskiego Bonu Turystycznego.

13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się w następujący sposób:

1)

listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

2)

przez e-mail: ODO@zus.pl

