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Definicje pojęć używanych w dokumencie

• ITSOFT – firma ITSOFT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie na ul. Wadowickiej 8A,
• ET – system do zarządzania taborem autokarowym, sprzedaży biletów autokarowych i polis

podróżnych, którego właścicielem jest ITSOFT,
• strona WWW - https://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa ,
• moduł WWW – funkcjonalność umożliwiająca sprzedaż biletów autokarowych i/lub 

ubezpieczeń za pośrednictwem stron WWW w systemie ET,
• Dane osobowe – https://pl.wikipedia.org/wiki/Dane_osobowe .

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych na tej stronie w procesie wypełniania 
formularzy na:
◦ umowę z korzystania z systemu ET (https://www.euroticket.pl/strefa_klienta.php?

id=132 ),
◦ sprzedaż agencyjną (https://www.euroticket.pl/strefa_klienta.php?id=253 ),
◦ moduł WWW (https://www.euroticket.pl/strefa_klienta.php?id=160 )

jest ITSOFT. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych w ITSOFT należy 
przesyłać na adres rodo@itsoft.pl .

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

ITSOFT przetwarza dane osobowe zebrane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy 
na tej stronie w celu podpisania umowy na korzystanie z systemu ET pomiędzy Tobą a 
ITSOFT.
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Jakie przetwarzamy dane osobowe?

W procesie wypełniania formularzy na naszej stronie są zbierane dane takie jak:
• nazwa firmy,
• adres siedziby firmy,
• EURONIP/NIP,
• telefon,
• fax,
• adres e-mail,
• imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisania umowy,
• imię i nazwisko administratora (osoba zarządzająca użytkownikami Twojej firmy w 

systemie ET),
• adres e-mail administratora,
• imię i nazwisko osoby kontaktowej.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe są udostępniane tylko podmiotom niezbędnym do należytego 
wykonania umowy pomiędzy Tobą a ITSOFT.

Jak długo przetwarzamy zbierane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy pomiędzy 
Tobą a ITSOFT, oraz po zakończeniu trwania tej współpracy jeżeli tego wymaga 
obowiązujące prawo i przez okres, który to prawo wymaga.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

ITSOFT przetwarza Twoje dane osobowe stosując odpowiednie zabezpieczenia, które 
gwarantują poufność, integralność, rozliczalność i dostępność tych danych. Takie same 
wymagania dotyczą podmiotów i dostawców, którzy współpracują z ITSOFT.

Jakie są Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych 
osobowych przez ITSOFT?

Podpisując z nami umowę na współpracę jesteś uprawniony w szczególności do:
• informacji o celu przetwarzania Twoich danych osobowych,
• informacji o kategorii przetwarzanych danych osobowych,
• informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Twoje dane osobowe 

zostały lub mogą zostać udostępnione,
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• informacji, o ile jest to możliwe o czasie przetwarzania Twoich danych osobowych,
• informacji o źródle pochodzenia Twoich danych osobowych,
• możesz zażądać sprostowania Twoich danych jeżeli zauważysz że są nieprawidłowe,
• możesz wnieść o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw należy skontaktować się z naszą firmą wysyłając maila na adres 
rodo@itsoft.pl lub telefonicznie dzwoniąc do siedziby naszej firmy (kontakt na naszej 
stronie).
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