ANEKS DO UMOWY AGENCYJNEJ
z dnia 24 maja 2018
dotyczący powierzenia przetwarzania danych osobowych
1. Organizator Happy Holiday Travel Duo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-043
przy ulicy Czackiego 3/5 oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej jako USTAWA, będzie
odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych zwaną dalej RODO (Rozporządzenie 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
tych danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu
ochrony danych osobowych, które zastępują obecne przepisy.
2. Organizator powierza Agentowi w trybie art. 28 Rozporządzenia RODO
przetwarzanie danych osobowych uczestników imprez turystycznych organizowanych
przez Organizatora.
3. Agent przetwarza powierzone dane osobowe Klienta w celu umożliwienia
Organizatorowi wykonania Umowy z Klientem.
4. Agent po zebraniu danych osobowych, zobowiązany jest do bezzwłocznego
przekazania ich Organizatorowi.
5. Dane zebrane przez Agenta są własnością Organizatora.
6. Agent oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, zespołem, sprzętem i
rozwiązaniami informatycznymi oraz wdroży odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych Danych Osobowych,
uwzględniając zakres zastosowania i sposoby ochrony, o których mowa w art. 32
RODO.
7.
a)
b)
c)
d)

Agent jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o:
każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych;
każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
każdym żądaniu, otrzymanym od osoby, której dane osobowe przetwarza;
czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o
wynikach tej kontroli.
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8. W przypadku naruszenia przez Agenta przepisów RODO lub niniejszego Aneksu w
następstwie czego Organizator, jako Administrator danych osobowych zostanie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, Agent zobowiązuje się
pokryć Organizatorowi poniesione z tego tytułu straty.
9. Aneks sporządzono d wóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron i wchodzi w życie w dniu jego podpisania, tj. 24 maja 2018.

Administrator (Organizator)

Przetwarzający (Agent)
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