
INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Planeta Młodych sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 przetwarza dane 

osobowe w związku z wydaniem Karty Planeta Młodych/Karty Planeta Młodych Plus/Karty Planeta 

Młodych Family/ Karty Planeta Młodych Family Max i jest Administratorem tych danych.  

2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające 

z 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, 

dalej jako RODO).  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych z wystawieniem Karty 

Planeta Młodych/ Karty Planeta Młodych Plus Karty Planeta Młodych Family/ Karty Planeta Młodych 

Family Max na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Obejmuje to przekazanie danych osobowych 

towarzystwom ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia Posiadacza Karty.  

4. Posiadaczom Karty przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany. Każdej osobie przysługuje również prawo do skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości 

przetwarzania. 

 5. Dane osobowe Posiadacza Karty będą przetwarzane przez Administratora na czas przedawnienia 

wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony użytkownika, nie dłużej jednak niż 10 lat. Dokumentacja 

skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.  

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) Voyager.com Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ceglanej 4 w ramach obsługi 

systemu sprzedaży oraz płatności on-line. 

b) Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie w jakim następuje zawarcie umowy 

ubezpieczenia związanej z Kartą oraz broker ubezpieczeniowy w zakresie związanym z 

dystrybucją i pośrednictwem ubezpieczeniowym w zawarciu i wykonywaniu umowy 

ubezpieczenia grupowego w imieniu lub na rzecz ubezpieczającego; 

c) Firma obsługująca Centrum Alarmowe w celu realizacji umowy ubezpieczenia na podstawie 

umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;  

d)  Stowarzyszenie Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strońskiej 13/3 w ramach 

realizacji projektu Karta Planeta Młodych.  

7. Podanie danych osobowych, choć dobrowolne, jest warunkiem możliwości świadczenia usługi. 


