ALBATROS
TRAVEL
wynajem busów i autokarów
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż celem zapewnienia należytego wykonania umowy
przewozu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i mienia
ALBATROS TRAVEL autobusy naszej firmy wyposażone są w system monitoringu
zapisujący obraz i dźwięk w obrębie kabiny kierowcy i przestrzeni przyległej, przy
czym zapis dźwięku uruchamiany jest wyłącznie w razie potrzeby, w szczególności
zagrożenia życia lub zdrowia kierowcy i/lub pasażerów. Czynność te dokonywane są
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia 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).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Bujniewski prowadzący
działalność gospodarczy pod firmą Maciej Bujniewski ALBATROS TRAVEL z
siedzibą w Gdyni przy ul. Poziomkowej 56, 81-589 Gdynia. Nagrania będą
przechowywane przez okres nieprzekraczający 30 dni, z wyłączeniem sytuacji, kiedy
stanowić one będą dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym – wówczas czas
przechowywania wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia takiego
postępowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych
powyżej celów. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia (z zachowaniem przepisów określonych w
niniejszej klauzuli informacyjnej), ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00193 Warszawa) oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
osobowych w celach określonych powyżej. Dane osobowe pozyskane w sposób
opisany na wstępie będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również̇ w
formie profilowania.
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