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POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, pragniemy przekazać ważne informacje o ich
przetwarzaniu przez naszą firmę.
Słoneczne pozdrowienia,
Zespół 5 Events

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Przetwarzaniem powierzonych nam danych zajmujemy się my – firma 5 Events z siedzibą w Koźmicach Wielkich
482, 32-020 Wieliczka, REGON: 120444729, NIP: 683-181-06-15.
Administratorem Danych Osobowych jest Lidia Wandas-Wilczura (właściciel), z którą mogą Państwo kontaktować
się mailowo: lidia@jedziemynawakacje.pl lub telefonicznie: 609 424 478.
W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Naszym celem jest realizacja usług objętych umową – dopełnienie wszystkich formalności niezbędnych do
organizacji Państwa ślubu (w tym również przelotu i pobytu w danym kraju, jeżeli zdecydujecie się Państwo na
wykupienie pakietu turystycznego za naszym pośrednictwem) oraz wszystkich usług dodatkowych związanych z
tym szczególnym dniem.
Jakie dane są niezbędne do wykonania usługi objętej umową ślubną?
Aby móc wypełnić warunki umowy niezbędne będzie przetworzenie przez nas danych takich jak:
• imię,
• nazwisko przyjęte po zawarciu związku
małżeńskiego (deklaracja),
• nazwisko,
• nazwisko jakie przyjmą dzieci,
• data urodzenia,
• wyznanie,
• miejsce urodzenia,
• wykonywany zawód,
• adres mailowy,
• skan dowodu osobistego lub paszportu
• numer telefonu,
• dokumenty potrzebne do ślubu (wskazane
• adres zameldowania i korespondencyjny,
przez nas dokumenty cywilne oraz –
• miejsce zamieszkania przed oraz po ślubie
w przypadku rozwodu – wyrok sądu
(deklaracja),
stwierdzającego rozwód).
• obywatelstwo,
• stan cywilny,
Dane te w większości znajdują się na dokumentach cywilnych oraz kościelnych wymaganych do zawarcia związku
małżeńskiego za granicą. Są też jednak dane, które są niezbędne do wystawienia aktu małżeństwa, a których nie
ma na wyżej wymienionych dokumentach (są to informacje typu: wykonywany zawód, miejsce zamieszkania
przed i po ślubie, wyznanie itp.). Akt małżeństwa jest niezbędny do zalegalizowania związku w kraju, którego
obywatelem Państwo jesteście.
Skany dowodów osobistych lub paszportów są niezbędne do złożenia Państwa dokumentów w urzędzie, który
udzieli ślubu. W przypadku nieprzesłania do nas skanów wymagane będzie osobiste stawienie się do
odpowiedniego urzędu i przekazanie wszystkich dokumentów bezpośrednio urzędnikowi. W zależności od
wybranego miejsca ślubnego formalności tych należy dokonać w terminie od 3 miesięcy do 1 tygodnia przed datą
ślubu.
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Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych zwykłych (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres mailowy, numer telefonu,
adres zameldowania i korespondencyjny, miejsce zamieszkania przed oraz po ślubie (deklaracja), stan cywilny,
nazwisko przyjęte po zawarciu związku małżeńskiego (deklaracja), nazwisko jakie przyjmą dzieci, wykonywany
zawód) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi zgodnie z zawartą między nami, a Państwem
umową. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie wykonać usługi, jaką jest organizacja Państwa
ślubu. Wobec powyższego, przekazanie nam danych i ich przetwarzanie przez naszą firmę jest warunkiem
zawarcia umowy i realizacji usługi.
W przypadku szczególnych kategorii danych (obywatelstwo, wyznanie, dokumenty cywilne i kościelne oraz skany
dowodów osobistych) – jeżeli zależy Państwu na tym, aby nasza firma zajęła się kompleksową realizacją ślubu –
niezbędna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Zgoda ma charakter dobrowolny. W przypadku braku
zgody z przyjemnością zajmiemy się organizacją ślubu pod kątem ceremonii, natomiast wszystkie kwestie
formalne i związane z legalizacją ślubu pozostaną po Państwa stronie. W takim przypadku nie bierzemy
odpowiedzialności za legalność ślubu.
Komu udostępnimy Państwa dane w ramach realizacji usługi?
W celu organizacji ślubu będziemy przekazywać Państwa dane do:
• współpracujących z nami firm – są to między innymi obsługujące nas biuro księgowe, biura tłumaczeń
przysięgłych czy też firmy zapewniające usługi dodatkowe podczas Państwa ślubu,
• osób fizycznych realizujących usługi dodatkowe podczas Państwa ślubu,
• organów publicznych – czyli urzędów odpowiedzialnych za udzielenie ślubu i wystawienie aktu małżeństwa,
• kurii i kościołów – w przypadku ślubu kościelnego lub konkordatowego.
Udostępniając Państwa dane osobowe pilnujemy, aby odbiorcy otrzymali tylko te, które są im niezbędne do
wykonania danej usługi.
W przypadku ślubu poza Europą przekażemy niezbędne dane do państwa trzeciego – czyli państwa, które nie
podlega pod nowe regulacje europejskie w zakresie ochrony danych osobowych. W tym przypadku przekazanie
danych do państwa trzeciego jest niezbędne do realizacji usługi objętej umową.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Z puntu widzenia zawartej między nami umowy przetwarzanie danych jest niezbędne do momentu złożenia przez
Państwa aktu małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego lub Konsulatu Generalnego, tj. do 3 miesięcy po terminie
Państwa ślubu. Dane w postaci imion, nazwisk, adresu mailowego, numeru telefonu oraz informacji o ślubie
(data, miejsce, rodzaj ślubu) przechowamy przez rok czasu od dnia ślubu. Ma to na celu ewentualną pomoc
z naszej strony w przypadku przedłużenia kwestii formalnych po ślubie.
Państwa umowę ślubną w wersji papierowej zarchiwizujemy i przechowamy przez okres 5 lat licząc od końca
roku podatkowego, w którym złożymy zeznanie podatkowe związane z Państwa ślubem.
Co w przypadku, jeśli będą Państwo chcieli, żeby w tym szczególnym dniu towarzyszyli Państwu rodzina i
przyjaciele (goście weselni)?
Jeżeli będziecie Państwo chcieli wykupić za naszym pośrednictwem imprezę turystyczną (przeloty,
zakwaterowanie, wyżywienie, transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, ubezpieczenie turystyczne)
niezbędne będzie podanie imion, nazwisk i dat urodzenia wszystkich uczestników w celu dokonania rezerwacji.
Dane uczestników w formie umów papierowych (rezerwacji imprezy turystycznej) będziemy przechowywać do 5
lat licząc od końca roku podatkowego, w którym złożymy zeznanie podatkowe związane z Państwa ślubem.
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Jakie prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Państwu przysługują?
W każdym momencie naszej współpracy, mają Państwo prawo do:
• żądania od nas dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem – cofnięcie zgody będzie oznaczało stworzenie aneksu do umowy
ślubnej, na której zostanie uwzględniona zmiana rodzaju ślubu w ślub symboliczny; wszelkie kwestie formalne
i legalności ślubu pozostaną od tego momentu po Państwa stronie,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
Zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz
organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej
utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe
były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
• dokładne i aktualne,
• nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
• przetwarzane zgodnie z przysługującymi Państwu prawami,
• bezpiecznie przechowywane,
• nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
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