
POLITYKA PRYWATNOŚCI THE PRIVACY POLICY 

Zapewnienie bezpieczeństwa danych 

osobowych jest kluczowe dla zbudowania 

przyjaznych, opartych na zaufaniu relacji 

biznesowych z klientami, kontrahentami, 

współpracownikami oraz osobami zainteresowanymi 

współpracę z naszą firmą. Budując odpowiedzialny 

biznes, czynimy wszelkie starania, aby przekazane 

nam dane osobowe były odpowiednio 

zabezpieczone. Niniejsza Polityka prywatności 

określa zasady gromadzenia, przetwarzania i 

wykorzystywania danych osobowych. Dokument 

przygotowaliśmy w sposób przejrzysty i jasny tak, 

abyś mógł zebrać z niego informacje, które Ciebie 

dotyczą i są dla Ciebie interesujące.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityk 

prywatności! 

 

Podstawowe informacje 

1. Dane zbierane są przez: WorkTrips Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu, przy Al. Wielkopolskiej 

67/3, KRS 0000952583, e- mail: 

info@worktrips.com .  

2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z 

Rozporządzeniem 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) – zwanym 

dalej „RODO”. 

3. Masz prawo: żądać dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do 

przenoszenia danych. 

4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

Twojej zgody – możesz ją cofnąć w dowolnym 

momencie, informując nas o tym, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano wcześniej. 

The security of personal data is crucial 
for developing  friendly and reliable business 
relations  with clients, contractors, colleagues 
and persons interested in cooperation with our 
company. While building a responsible 
business, we make every effort to ensure that 
the personal data provided to us is properly 
secured. This Privacy Policy defines the rules 
under which we  collect, process and use 
personal data. We have prepared the 
document in a transparent and clear manner so 
that you can find the information which 
concerns you and is of interest to you.  
 
Please read carefully our Privacy Policy below. 
 
Basic information 
1. Data is collected by: WorkTrips Sp. z o.o. 

with its registered office in Poznań, Al. 
Wielkopolskiej 67/3, KRS 0000952583, e- 
mail: info@worktrips.com  

2. Data processing is carried out in 
accordance with Regulation (EU) 2016/679 
of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection 
of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free 
movement of such data and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation) - hereinafter 
referred to as "the GDPR". 

3. You have the right: to request access to 
your personal data, rectify, erase, restrict 
its processing, to object to its processing, 
and the right to data portability. 

4. If the processing is based on your consent - 
you can withdraw it at any time by 
informing us, without affecting the 
lawfulness of the processing carried out 
prior to such withdrawal. 

5. You have the right to lodge a complaint 
with the President of the Personal Data 
Protection Office. 

 
Which personal data do we collect?  

In order to provide you with the 
services of organising business trips, we 
require personal data which is necessary for 
making a reservation and  providing additional 
services of your choice. For this purpose, we 
process the following personal data: your e-
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5. Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

Jakie dane osobowe zbieramy?  

W celu wykonania dla Ciebie usług 

organizacji podróży służbowych, potrzebujemy 

danych osobowych, które są konieczne dla dokonania 

rezerwacji oraz pozwalają na świadczenie 

dodatkowych, wybranych przez Ciebie usług. W tym 

celu przetwarzany następujące dane osobowe: adres 

e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane gościa, 

dane do wystawienia faktury, ewentualnie inne dane 

wymagane przez dostawców usług noclegowych, 

transportowych i innych usług turystycznych.  

Zależy nam także, by rozwijać nasz biznes 

oraz informować Cię o przygotowywanych przez nas 

ofertach, które mogłyby Cię zainteresować. W ten 

sposób prowadzimy działania marketingowe 

(newsletter) firmy, wykorzystując do tego 

podstawowe dane osobowe, takie jak: adres e-mail, 

imię i nazwisko, numer telefonu. 

W celu prawidłowego utrzymywania 

komunikacji biznesowej, wykonania umów oraz 

oferowania naszych usług, kontaktujemy się z 

klientami głównie w formie mailowej. Wówczas 

przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozwalają 

nam się z Tobą skontaktować: adres e-mail, imię i 

nazwisko oraz wszelkie inne dane, które przekażesz 

nam w korespondencji mailowej.  

Wykonywanie przez nas działalności 

gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług 

organizacji podróży służbowych oraz innych usług 

powiązanych, wymaga od nas prowadzenia 

dokumentacji księgowej. W celu zapewnienia jej 

przejrzystości oraz zgodności z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, potrzebujemy od Ciebie 

następujących danych osobowych: nazwa i adres 

sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP, ewentualne 

dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane 

na fakturach i innych dokumentach księgowych. 

Nasza firma wciąż się rozwija, stąd stale 

prowadzimy rekrutację kandydatów, chcących zasilić 

nasz zespół swoją wiedzą, umiejętnościami i 

innowacyjnymi pomysłami. Chcąc rozpocząć pracę w 

mail address, name and surname, telephone 
number, guest’s data, invoicing data, possibly 
other data required by providers of 
accommodation, transport and other travel 
services.  

We are also keen to develop our 
business and inform you about our offers that 
might interest you. In this way we conduct 
marketing activities (a company newsletter) 
when we use basic personal information such 
as: an e-mail address, name and surname and 
a  telephone number. 

In order to properly maintain business 
communications, perform contracts and offer 
our services, we contact our customers mainly 
by e-mail.  Then we process your personal data  
to contact you, i.e. your e-mail address, name 
and surname and any other data in your e-mail 
correspondence.  

In order to conduct our business of 
providing business travel and other related 
services, we need to keep accounting records. 
To ensure their transparency and compliance 
with applicable laws, we are required to obtain 
the following personal data from you: name 
and address of the seller and the buyer, NIP (tax 
identification) numbers, data of the signatory, 
if any, and other data included in invoices and 
other accounting documents. 

Our company is still developing; hence 
we constantly recruit candidates willing to join 
our team and bring in their knowledge, skills 
and innovative ideas. If you want to start 
working for our company, you have to provide 
us with personal data necessary to conduct the 
recruitment process and help us decide about 
the potential cooperation. You can provide us 
with your personal data in your application, i.e. 
your CV or cover letter.  
 
How do we process your personal data? 
 Your data is processed in a way that 
ensures the highest standard of protection. We 
collect your personal data in particular to: 

1. provide you with services such as 
business travel arrangements or other 
related services. 

2. provide access to our hotailors.com IT 
tool in order to make bookings through 
it.  

3. verify the accuracy and completeness 
of the information you provide.  



naszej firmie, musisz przekazać nam dane osobowe 

konieczne do przeprowadzenia procesu 

rekrutacyjnego i podjęcia przez nas decyzji o 

rozpoczęciu współpracy. Swoje dane osobowe 

możesz przekazać nam w formie przesłanego 

zgłoszenia - CV lub listu motywacyjnego.  

 

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

 Twoje dane przetwarzany w sposób 

zapewniający najwyższy standard ochrony. Zbieramy 

Twoje dane osobowe w szczególności w celu: 

1. Wykonania na Twoją rzecz usług, 

polegających na organizacji podróży 

służbowych lub też innych powiązanych 

usług. 

2. Zapewnienia dostępu do naszego narzędzia 

informatycznego hotailors.com w celu 

dokonywania za jego pośrednictwem 

rezerwacji.  

3. Weryfikowania prawdziwości i kompletności 

przekazanych przez Ciebie informacji.  

4. Personalizowania ofert, przesyłania 

wiadomości marketingowych, promocyjnych 

za pośrednictwem skrzynki mailowej. 

5. Udostępniania Tobie oraz Twojemu 

pracodawcy (płatnikowi) szczegółów Twojej 

podróży.  

6. Zapewnienia bieżącego kontaktu z Tobą, 

informowania o zmianach w rezerwacji, 

alertach, aktualizacjach. 

7. Podnoszenia przez nas poziomu 

świadczonych usług oraz dokonywania oceny 

ryzyka.  

8. Zapobiegania i wykrywania oszustw o 

charakterze cyberprzestrzennym oraz innych 

przestępstw, które mogłyby naruszyć 

bezpieczeństwo Twoich danych. 

9. Przeciwdziałania wszelkim działaniom o 

charakterze dyskryminacyjnym. 

10. Umożliwienia nam ewentualnego 

dochodzenia roszczeń bądź ochrony przed 

roszczeniami, wynikającymi z zawartych 

przez nas umów.  

11. Realizacji przez nas obowiązków w zakresie 

prowadzenia dokumentacji księgowej oraz 

4. personalise offers, send marketing and 
promotional messages via email inbox. 

5. provide you and your employer (payer) 
with the details of your travel.  

6. ensure ongoing contact with you, 
inform you of booking changes, alerts 
and updates. 

7. improve our service quality and carry 
out risk assessments.  

8. prevent and detect cyber fraud and 
other crimes that could compromise 
the security of your data. 

9. counteract any and all discriminatory 
actions. 

10.  enable us to seek redress or protect 
against claims arising from contracts 
we enter into.  

11. perform our record-keeping 
obligations and other obligations 
imposed by law. 

12. enable us to decide whether to start 
working with a candidate who has sent 
us their job application. 

Any actions we undertake involving your 
personal data are intended to develop our 
hotailors.com IT tool, improve the services we 
provide and ensure the highest standard of 
security of the personal data we process.  

 
On what grounds do we process your personal 
data? 
 The principal basis for our processing 
of your personal data is the performance of 
contracts entered into, in particular contracts 
for the provision of business travel 
arrangements and other related services. If you 
do not provide us with the data, we will not be 
able to render these services.  

We often need your consent to process 
your data. Please note, however, that if you do 
not grant it,  it will prevent us from rendering 
services to you. We may need your consent to 
conduct marketing activities. This includes 
sending you promotional messages, 
personalised offers and invitations to use our 
services.  

If you want to participate in our 
recruitment process, as a candidate you also 
have to give your consent to our processing of 
your personal data - otherwise you cannot 
participate in the recruitment process.  

Please note that where the only basis 



innych obowiązków nałożonych przez 

przepisy prawne. 

12. Umożliwienia nam podjęcia decyzji o 

rozpoczęciu współpracy z kandydatem, który 

wysłał nam swoje zgłoszenie o pracę. 

Wszelkie działania podejmowane przez nas z Twoimi 

danymi osobowymi mają na celu rozwijanie naszego 

narzędzia informatycznego hotailors.com, ulepszanie 

świadczonych przez nas usług oraz zapewnienie 

najwyższego standardu bezpieczeństwa 

przetwarzanych przez nas danych osobowych.  

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane 

osobowe? 

 Zasadniczą podstawą przetwarzania przez 

nas danych osobowych jest wykonywanie zawartej 

umowy, w szczególności o zapewnienie organizacji 

podróży służbowych oraz innych powiązanych usług. 

Jeśli nie przekażesz nam danych, nie będziemy w 

stanie tych usług zrealizować.  

Często potrzebujemy Twojej zgody do 

przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że jej 

nieudzielenie uniemożliwi nam świadczenie dla 

Ciebie usług. Twoja zgoda może być potrzebna do 

prowadzenia przez nas działań marketingowych. 

Polegają one na przesyłaniu do Ciebie wiadomości o 

charakterze promocyjnym, spersonalizowanych ofert 

oraz zaproszeń do skorzystania z naszych usług.  

Chcąc uczestniczyć w organizowanej przez 

nas rekrutacji, jako kandydat również musisz udzielić 

zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych 

– w przeciwnym razie nie możesz uczestniczyć w 

procesie rekrutacji.  

Pamiętaj, że w przypadku, w którym jedyną 

podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych 

jest zgoda, możesz kontaktując się z nami w każdej 

chwili ją wycofać. 

 Twoja zgoda nie jest jednak jedyną podstawą 

przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Wysyłając do Ciebie wiadomości mailowe czy 

prowadząc marketing własnych usług, dane osobowe 

przetwarzany także na podstawie naszych prawnie 

uzasadnionych interesów. W przypadku danych 

osobowych zawartych na fakturach czy innych 

for your personal data processing is consent, 
you may withdraw it at any time by contacting 
us. 
 However, your consent is not the only 
basis on which we process your personal data. 
When sending you e-mails or marketing our 
own services, we also process personal data on 
the basis of our legitimate interests. In the case 
of personal data in invoices or other accounting 
documents, processing takes place in order to 
fulfil our legal obligations (keeping accounting 
records) and to pursue our legitimate interests 
(potential remedy seeking or protection 
against claims). 

When processing personal data having 
a legitimate interest, we ensure that the scope 
of the data you provide is adequate and limited 
only to the data that is relevant to our interest.  
 
How do we obtain personal information? 
We obtain your personal information in the 
following ways: 

1. You provide us with your personal 
data 
It is always your decision to provide 
your personal data. This may include 
personal data we need to provide 
services to you or to start cooperation 
with you. You may also provide us with 
additional personal data which makes  
contacting you easier or which 
contribute to the purposes of our 
processing as described above. Please 
note that although your provision of 
personal data is voluntary, if you 
decide not to, it will prevent us from 
entering into a contract with you or 
organising a business trip for you. 

2. We receive personal information from 
others 
We also receive your personal 
information from people who contract 
with us to provide services. These are 
employers or other parties who 
contract us to arrange business travel 
for you. 
We may also receive your data from 
business partners and other 
independent third parties. The data 
they provide may then be linked to the 
data we receive from you.  



dokumentach księgowych, przetwarzanie odbywa się 

w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków 

prawnych (prowadzenia dokumentacji księgowej) 

oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych 

interesów (ewentualnego dochodzenia lub ochrony 

przed roszczeniami). 

Przetwarzając dane osobowe na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu, dbamy o to, by 

zakres przekazanych przez Ciebie danych był 

adekwatny do potrzeb i ograniczył się tylko do tych 

danych, które są istotne dla realizacji naszego 

interesu.  

 

Skąd zbieramy dane osobowe? 

Twoje dane osobowe pozyskujemy na następujące 

sposoby: 

1. Sam przekazujesz nam swoje dane osobowe 

Decyzja o przekazaniu swoich danych 

osobowych zawsze należy do Ciebie. 

Przekazanie może obejmować dane 

osobowe, które są konieczne dla świadczenia 

dla Ciebie usług czy też rozpoczęcia z Tobą 

współpracy. Możesz przekazać nam także 

dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają 

kontakt z Tobą lub też przyczyniają się do 

realizacji przez nas celów przetwarzania, 

opisanych wyżej. Pamiętaj, że choć podanie 

przez Ciebie danych osobowych jest 

dobrowolne, to ich nieprzekazanie 

uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy lub 

zorganizowanie dla Ciebie podróży 

służbowej. 

2. Dane osobowe otrzymujemy od innych 

osób 

Twoje dane osobowe otrzymujemy także od 

osób, które zawierają z nami umowę o 

świadczenie usług. Są to pracodawcy lub inne 

osoby, które zlecają nam organizację podróży 

służbowej dla Ciebie. 

Możemy otrzymać także Twoje dane od 

partnerów biznesowych i innych 

niezależnych osób trzecich. Wówczas dane 

przez nich przekazane mogą być powiązane z 

danymi, które otrzymujemy od Ciebie.  

3. We collect your personal data 
automatically  
The automatic collection of personal 
data involves collecting it from the 
device you use when accessing our 
system. This includes the following 
data: your IP address and website URL, 
browser, and device information, 
sometimes your location information, 
cookies and similar technologies, 
payment  information.  

4. Extraction of data from public 
registers 
When we process personal data in 
invoices and other accounting 
documents, we also obtain data from 
public registers of entrepreneurs. 
 

How long do we store your personal data?  
 We process personal data for as long as 
necessary. The storage period for personal data 
depends on the purpose and basis of 
processing, and so: 

1. Under applicable tax laws and statutes 
of limitation, we will process for a 
period of 7 years: 

➢ personal data necessary for 
the performance of a contract, 

➢ personal data in email 
correspondence, 

➢ personal data in invoices and 
other accounting documents, 

 
2. We will process personal data 

necessary for marketing activities for a 
period of 10 years. 

3. Personal data from the recruitment 
processes (CVs, cover letters) will be 
stored during the recruitment process 
and up to six months thereafter. 

However, please note that where your consent 
is the sole basis for processing your personal 
data, you may withdraw your consent at any 
time and ask us to delete your personal data.  
 At the end of the processing period, we 
delete the personal data or have it 
anonymised.  
 
Where do we keep your personal 
information? 
 We store your personal data on 
external servers that provide a high level of 



3. Pobieramy Twoje dane osobowe 

automatycznie  

Automatycznie zbieranie danych osobowych 

polega na ich pobieraniu z urządzenia, z 

którego korzystasz używając naszego 

systemu. Dotyczy to następujących danych: 

adres IP i URL strony internetowej, informacji 

o przeglądarce i urządzeniu, czasami 

informacji o lokalizacji użytkownika, plików 

cookie i podobnych technologii, informacji o 

transakcji płatniczej.  

4. Pozyskanie danych z publicznych rejestrów 

W przypadku przetwarzania danych 

osobowych zawartych na fakturach i innych 

dokumentach księgowych, dane 

pozyskujemy również z publicznych 

rejestrów przedsiębiorców. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?  

 Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak 

to konieczne. Okres przechowywania danych 

osobowych uzależniony jest od celu oraz podstawy 

ich przetwarzania, i tak: 

1. Z uwagi na obowiązujące przepisy 

podatkowe oraz okresy przedawnienia 

roszczeń, przez okres 7 lat będziemy 

przetwarzać: 

➢ dane osobowe koniecznie do 

wykonania umowy, 

➢ dane osobowe zawarte w 

korespondencji mailowej, 

➢ dane osobowe zawarte na fakturach 

i innych dokumentach księgowych, 

2. Przez okres 10 lat będziemy przetwarzać 

dane osobowe, niezbędne do prowadzenia 

działań marketingowych. 

3. Dane osobowe zawarte w procesach 

rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne) 

przechowywane będą podczas prowadzenia 

rekrutacji oraz do pół roku później. 

Pamiętaj jednak, że w przypadku gdy jedyną 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

Twoja zgoda, w dowolnym momencie możesz ją 

wycofać i poprosić nas o usunięcie danych 

security. We make sure that all external servers 
on which your data is stored operate in 
accordance with legal regulations and our 
binding guidelines.  
 
Who do we share your personal information 
with?  
 Your personal data may be transferred 
to third parties only if this is necessary for  
processing and if such an obligation is imposed 
on us by legal authorities.  

Depending on the purpose of 
processing, your data may be accessed by: 

➢ external IT companies in the course of 
provision and maintenance of IT 
services, software and hardware, 

➢ electronic payment services, 
➢ in case of payment processing, data 

will be transferred to banks, 
➢ external accounting firms, debt 

collection agencies and law firms 
(when seeing redress), 

➢ postal and courier companies (when 
sending correspondence). 

➢  external suppliers of travel services, 
insurers, airlines and hotels. 

We will make your personal data 
available to third parties also when you give us 
your consent to do so, e.g. when we need to 
share it because of  our cooperation with 
another entity. Apart from that, your data will 
not be disclosed (made available) to other 
entities, except as provided for by relevant 
regulations. 
 We may also be requested or required 
by competent authorities to provide your 
personal data, for example, to prevent or 
detect crime, to prevent discrimination or 
other illegal activities, and to pursue a claim or 
protect ourselves against claims. 
 
Do we transfer your data to third countries? 
Due to the global scope of our company’s 
operations and the booking of business trips in 
various countries (including outside the 
European Union), it may be necessary to 
transfer your personal data needed for the 
provision of services to third countries - 
exclusively to external travel services providers 
and hotels, for the purpose of performing the 
contract. To this extent, Article 45 (1), Article 46 
(2) (c or d) or Article 49 (1) (a, b, or c) of the 



osobowych.  

 Po upływie okresu przetwarzania danych 

osobowych, usuwamy je lub zapewniamy ich 

zanonimizowanie.  

 

Gdzie umieszczamy Twoje dane osobowe? 

 Twoje dane osobowe przechowujemy na 

zewnętrznych serwerach, zapewniających wysoki 

poziom bezpieczeństwa. Dbamy o to, by wszystkie 

serwery zewnętrzne, na których gromadzone są 

Twoje dane, działały w sposób zgodny z przepisami 

prawnymi oraz z naszymi wiążącymi wskazówkami.  

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?  

 Twoje dane osobowe mogą zostać 

przekazane osobom trzecim tylko, gdy jest to 

konieczne z uwagi na realizację celu przetwarzania 

oraz gdy taki obowiązek zostanie przez nas nałożony 

przez organy prawne.  

W zależności od celu przetwarzania, dostęp 

do Twoich danych mogą mieć: 

➢ zewnętrzne firmy IT, w zakresie dostarczania 

i serwisowania usług, oprogramowania i 

sprzętu informatycznego, 

➢  serwisy płatności elektronicznych, 

➢ w przypadku realizacji płatności, dane będą 

przekazywane do banków, 

➢ zewnętrzne firmy księgowe, firmy 

windykacyjne i kancelarie prawne (w 

przypadku dochodzenia roszczeń), 

➢ firmy pocztowe i kurierskie (w przypadku 

przesyłania korespondencji). 

➢  zewnętrzni dostawy usług turystycznych, 

ubezpieczyciele, linie lotnicze i hotele. 

Dane osobowe będziemy udostępniać 

osobom trzecim także w przypadkach, w których 

wyrazisz nam na to zgodę, np. w przypadku, gdy 

potrzeba taka wyniknie z naszej współpracy z innym 

podmiotem. Poza tym dane nie będą ujawniane 

(udostępniane) innym podmiotom, poza 

przypadkami przewidzianymi w obowiązujących 

przepisach. 

 Możemy także zostać poproszeni lub 

zobowiązani przez uprawnione do tego organy do 

GDPR shall apply. The data protection laws 
applicable in these countries may be less 
stringent than the EU data protection laws. 
However, we make every effort to transfer your 
data to suppliers that provide a standard of 
data protection at least equivalent to our 
standard of protection.  

Your personal data will not be 
transferred to international organisations.  
 
Do we use cookies? 

In order to provide you with the 
greatest possible comfort while browsing our 
website, small files, so-called cookies, are 
stored on your device. These files make it 
possible to adapt the content of the website to 
your needs and interests. By storing them on 
your device it is possible, among others, to 
display the website in the most appropriate 
manner. Cookies allow us to collect statistical 
data so that we can develop the website 
according to our users’  preferences. 

You can block or restrict the cookies on 
your device at any time, but there is a risk that 
this may hinder your use of the website. 
 
Erasure of data 
 Please note that you can request data 
erasure if your consent to processing is the only 
basis for its processing. Otherwise, we may 
store your data for the following purposes, for 
example: 

➢ where it is necessary in view of our 
legitimate interests (e.g. seeking 
redress and defence against claims), 

➢ if we are required by law to store 
personal data  (e.g. for tax and 
reporting purposes).  
 

Summary 
All personal data we process is secured 

in accordance with the requirements of the 
GDPR. We make every possible effort to secure 
your data and protect it from the actions of 
third parties. 

We will update our Privacy Policy from 
time to time to ensure that it remains in 
compliance with applicable law and to adapt it 
to our evolving business. We will change or 
update the Policy by posting a new version on 
this page. 
If you have any concerns or additional 



przekazania Twoich danych osobowych, np. w celu 

zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, 

przeciwdziałania dyskryminacji lub innych działań o 

charakterze nielegalnym, a także dochodzenia 

naszych roszczeń lub obrony przed nimi. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich? 

 Z uwagi na globalny zasięg działania naszej 

firmy oraz rezerwowanie podróży służbowych w 

różnych państwa (również poza Unią Europejską), 

może zdarzyć się konieczność przekazania Twoich 

danych osobowych niezbędnych do świadczenia 

usług do państw trzecich – wyłącznie do 

zewnętrznych dostawców usług turystycznych i 

hoteli, w celu realizacji umowy. W takim zakresie 

stosuje się art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 2 lit. c lub d albo 

art. 49 ust. 1 lit. a, b lub c RODO. Obowiązujące w tych 

krajach przepisy o ochronie danych osobowych mogą 

być mniej restrykcyjne niż unijne. Dokładamy jednak 

wszelkich starań, by dane przekazywane były do 

dostawców, którzy zapewniają standard ochrony 

danych osobowych co najmniej równoważny ze 

standardem ochrony zapewnianym przez naszą 

firmę.  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane 

do organizacji międzynarodowych.  

 

Czy używamy plików cookies? 

W celu zapewnienia jak największego 

komfortu korzystania z naszej strony internetowej, 

podczas jej przeglądania, na Twoim urządzeniu 

zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Pliki te 

umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do 

Twoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich 

na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. 

wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy 

dla określonego użytkownika. Pliki cookie 

umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, 

dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z 

preferencjami naszych użytkowników. 

Możesz samodzielnie w dowolnym 

momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość 

zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak 

istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z 

witryny. 

questions about privacy, please contact us. 



 

Usuwanie danych 

 Pamiętaj, że możesz żądać usunięcia danych, 

jeśli Twoja zgoda na przetwarzanie jest jedyną 

podstawa przetwarzania. W przeciwnym razie, 

możemy zachować Twoje dane na przykład w 

następujących celach: 

➢ jeśli jest to niezbędne dla naszych 

uzasadnionych interesów (np. dochodzenie 

roszczeń i obrona przed nimi), 

➢ jeśli zachowania przez nas danych 

osobowych wymagają obowiązujące 

przepisy (m. in. w zakresie obowiązków 

podatkowych, sprawozdawczych).  

 

Podsumowanie 

Wszystkie przetwarzane przez nas dane 

osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami 

RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby 

zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed 

działaniami osób trzecich. 

Co jakiś czas wprowadzamy aktualizację 

naszej Polityki prywatności, by zapewnić jej zgodność 

z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w celu 

dostosowania jej do wciąż rozwijającej się 

działalności. Zmiana czy aktualizacja Polityki nastąpi 

poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz 

dodatkowych pytań dotyczących ochrony 

prywatności, prosimy o kontakt.  

 

 


