Informacja o danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurra Sp. z o. o., z siedzibą w Iławie (14200), przy ul. Jagiellończyka 16, zarejestrowaną pod numerem KRS 120405,
NIP 8992224349, REGON 931921618 – zwana w dalszej części Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową o świadczenie usług
pośrednictwa w sprzedaży biletów lotniczych, ubezpieczeń i innych usług pokrewnych. Celem
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest wykonanie wszelkich usług
zgodnie z zamówieniem.
3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i
ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych
na Pani/Pana rzecz – konieczność identyfikacji osoby nabywającej prawo do konkretnych usług
przewozu lotniczego, ubezpieczenia czy usług pokrewnych. Dodatkowo, przy dokumentowaniu
sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać od
Pani/Pana dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia zawarcie umowy, a tym samym uniemożliwi świadczenie usług.
4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również
prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia
danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres
świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom
odbiorców:
a. GDS – Global Distribution Systems – systemy rezerwacji biletów lotniczych,
b. Liniom Lotniczym realizującym usługi przewozu pasażerskiego,
c. Towarzystwom Ubezpieczeniowym realizującym usługi ubezpieczeń,
d. Firmom zrzeszonym w grupie kapitałowej współpracującym z Administratorem,
e. Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
f. Prawnikom współpracującym z Administratorem,
g. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT,
h. Firmom kurierskim i pocztowym.
7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób
przetwarzania danych osobowych.
8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Państw Trzecich,
czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii z uwagi na specyfikę
świadczonych usług i wybór GDS i Towarzystwa Lotniczego realizującego przewozy pasażerskie.

