Nota informacyjna na temat
przetwarzania danych osobowych
Cel niniejszych informacji
W myśl art. 13 i 14 Rozporządzenia WE 2016/679 (w dalszej części “RODO”), Trentino Marketing S.r.l
pełniąc funkcję Administratora Państwa danych osobowych w celu organizowania podróży służbowych
dla dziennikarzy i/ lub influencerów, przedstawia Państwu następujące informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych (w skrócie “Nota informacyjna”).
1. Tożsamość Administratora danych i dane umieszczone w umowie
Trentino Marketing S.r.l. (w dalszej treści TM) - Via Romagnosi, nr 11 38122 Trento E-mail: privacy@trentinomarketing.org
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer - Trentino Marketing)
Biuro Data Protection Officer
(“DPO”) E-mail:
dpo@trentinomarketing.org
3. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Realizując cele przetwarzania, wskazane w kolejnym punkcie 4, przetwarzaniu podlegać będą wyłącznie
dane osobowe dotyczące: imienia i nazwiska, danych zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu
komórkowego oraz ewentualnych alergii lub nietolerancji pokarmowych, jednakże tylko i wyłącznie w
celu dokonania rezerwacji noclegu i ochrony zdrowia dziennikarzy i/ lub influencerów.
4. Cel przetwarzania i podstawa prawna
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
1.
aby umożliwić planowanie i organizację podróży służbowych dziennikarzy i/ lub influencerów
pragnących opowiadać o Trydencie - Górnej Adydze jako celu wypraw turystycznych,
organizowanych przez TM, we współpracy z podmiotami wskazanymi w Ustawie Prowincji nr 8 z
2002 roku, w artykułach 9 i 11 quater oraz z lokalnymi partnerami.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 litera b): realizacja umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie na jej wniosek środków poprzedzających
zawarcie umowy. Udostępnienie danych nie jest obowiązkowe, ale stanowi niezbędny wymóg
warunkujący uczestnictwo w podróżach służbowych. Nieudostępnienie powoduje w związku z
tym brak niemożliwości uczestnictwa we wspomnianej podróży służbowej.
2.
celem dopełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych; podstawą
prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 litera c).
5. Kategorie odbiorców danych osobowych
W celach, o których mowa w punkcie poprzednim, udostępnione przez Państwa dane będą dostępne dla
wewnętrznych współpracowników upoważnionych do przetwarzania przedmiotowych danych, w zakresie
wyznaczonych im zadań, w placówkach noclegowych wyłącznie na potrzeby dokonywania rezerwacji,
podmiotów wskazanych w Ustawie Prowincji nr 8 z 2002 roku w artykułach 9 i 11 quater, wyłącznie w
celu organizacji podróży służbowej, zewnętrznym dostawcom, odpowiednio mianowanym jako podmioty
upoważnione oraz organom sądowniczym, nadzoru i kontroli, administracjom, urzędom i organom
publicznym (krajowym i zagranicznym).
6. Sposób przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się poprzez operacje wskazane w artykule 4 nr
2) RODO
- wykonywane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, a w szczególności poprzez zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, aktualizację, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie i analizowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, dopasowywanie
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Bezwzględnie zostanie zapewnione bezpieczeństwo
logiczne i fizyczne danych oraz ogólnie poufność, nienaruszalność i dostępność przetwarzanych danych
osobowych, z zastosowaniem wszystkich niezbędnych i odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych.

7. Udostępnianie i profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane ani profilowane.
8. Przechowywanie i przekazywanie danych osobowych za granicę
Zarządzanie danymi osobowymi i ich przekazywanie odbywa się w chmurze i/ lub na serwerach
znajdujących się w granicach Unii Europejskiej, będących własnością lub udostępnionych
Administratorowi danych lub spółkom trzecim, którym powierzono takie zadania i które odpowiednio
mianowano jako podmioty upoważnione.
9. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w celach wskazanych w poprzednim punkcie 4 będą przetwarzane i
przechowywane przez cały czas trwania umowy oraz przez kolejnych 10 lat. Po upływie tego okresu dane
zostaną usunięte, o ile przepisy wspólnotowe lub krajowe nie będą wymagały ich przechowywania.
W przypadku sporów dane osobowe uznane za niezbędne do takich celów będą przechowywane przez
czas prowadzenia sprawy.
10. Przysługujące prawa
Zgodnie z postanowieniami artykułów od 15 do 21 RODO przysługują Państwu prawa, które tam
wskazano, a w szczególności:
• Prawo dostępu (artykuł 15, RODO),
• Prawo do sprostowania (artykuł 16, RODO),
• Prawo do usunięcia (artykuł 17, RODO),
• Prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18, RODO),
• Prawo do przenoszenia danych (artykuł 20, RODO),
• Prawo do sprzeciwu (artykuł 21, RODO)
Ponadto macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77, RODO).
Możecie Państwo korzystać z tych praw poprzez zwykłe przesłanie wniosku do TM lub do DPO,
wskazanych powyżej.

