Polityka prywatności - zasady ochrony danych osobowych
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma SKANDIA Bogdan Palka, z siedzibą : 41-809 Zabrze, ul. F. Zembali 18B.

2.

Państwa dane osobowe są przechowywane i chronione przed nieupoważnionym dostępem w siedzibie Firmy SKANDIA.

3.

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji Państwa zamówienia.

4.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim w kraju oraz za granicą, świadczącym usługi dla Państwa za
pośrednictwem Firmy SKANDIA, związane wyłącznie z Państwa zamówieniem. Odbiorcami takimi są armatorzy promowi: Scandlines
Deutschland GmbH, Stena Line, TT-Line, PŻB, Viking Line, DFDS, Faergen, a kraje, do których mogą być przekazywane Państwa dane
osobowe, to Niemcy, Dania, Szwecja, Anglia, Francja. Lista armatorów może być na bieżąco aktualizowana na potrzeby Państwa
zamówienia.
Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do podmiotów trzecich, pisząc pod adres e-mail: Firmy SKANDIA:
skandiazabrze@gmail.com

5.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Firmę SKANDIA podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów wskazanych w
treści powyżej oraz, gdy wymóg przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, późniejszej jego obsługi (zmiany,
anulacje), przez okres wynikający z obowiązków regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, a także ze względów
bezpieczeństwa prawnego.

7.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym, niezbędnym do zrealizowania Państwa zamówienia. Nie podanie
danych osobowych skutkować będzie niemożnością zrealizowania Państwa zamówienia u wskazanego w zamówieniu armatora
promowego.

9.

Na potrzeby realizacji zamówienia u armatorów promowych, gromadzone i przetwarzane przez Firmę Skandia dane osobowe wymagane
przez tych armatorów, to:
- imię i nazwisko /lub nazwa podmiotu
- płeć
- adres zamieszkania/korespondencyjny/siedziby podmiotu
- adres e-mail,
- numer telefonu komórkowego
- data i miejsce urodzenia,
- kraj obywatelstwa,
- pesel
- numery dowodów tożsamości (dowód osobisty, paszport)
- numery rejestracyjne pojazdów Klienta korzystającego z usług Przewoźników
- numer rachunku bankowego (w przypadku konieczności zwrotu wpłat)
Dane osobowe przetwarzane i gromadzone są w ilości minimalnej, niezbędnej do realizacji Państwa zamówienia u konkretnego armatora
promowego.

10. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw wynikających z rozporządzenia RODO.
Bogdan Palka
Firma Skandia
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