
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AmericanTrip Paweł Jurkiewicz z 
Siedzibą w Gdańsku, ul. Jaśminowy Stok 71, kod pocztowy 80-177 Gdańsk;

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: office@americantrip.net , tel.:+ 
48602529607 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: 
RODO);

 w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AmericanTrip Paweł 
Jurkiewicz w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie 
prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 
ust. 1 lit. c RODO);

 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem a 
AmericanTrip Paweł Jurkiewicz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług AmericanTip Paweł 
Jurkiewicz trakcie obowiązywania Umowy z Klientem(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO);

 badań poziomu satysfakcji Klienta ze świadczonych przez AmericanTrip Paweł 
Jurkiewicz usług i jej produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w 
celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celu przesyłania oferty handlowej 
lub kontaktów telefonicznych, przez AmericanTRip Paweł Jurkiewicz na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych 
celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

  dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania klientom AmericanTRip Paweł 
Jurkiewicz  kompleksowej informacji i usługi turystycznej.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są kontrahenci AmericanTRip Paweł Jurkiewicz 
prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach: a) działalności finansowej i
ubezpieczeniowej, b)działalności w zakresie usług turystycznych, c) działalności pilotów 
wycieczek, d) działalności usług transportowych, e) działalności agentów turystycznych i 
organizatorów turystyki, f) działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, g) działalność biur księgowych i biur rachunkowych h) działalności 
kurierskie i drukarskie

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, AmericanTrip Paweł Jurkiewicz wymaga od takich dostawców usług zgodnego z 

przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych 

Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu AmericanTrip Paweł Jurkiewicz

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przez AmericanTrip przetwarzane przez okres niezbędny dla 
realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy AmericanTrip Paweł Jurkiewicz.



6. Prawa Klienta
Klient ma prawo:

 dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

 ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

 ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

 ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

 przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

 wzniesienia skargi do organu nadzorczego

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

*Z praw wskazanych w pkt. 6 powyżej można skorzystać poprzez:  kontakt e-mailowy pod 
adresem: office@americantrip.net, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
ul. Jaśminowy Stok 71 80-177 Gdańsk

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane podczas zapisywania się do naszego newslettera, 
jak i później, podczas korzystania z usług AmericanTrip Paweł Jurkiewicz. Dane 
pozyskujemy również z internetu oraz z platform społecznościowych. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


