
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH 
 
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO), informujemy Panią/Pana przy pierwszym 
kontakcie o tym, że; 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane) jest Centrum Podróży Aura Sp. 
z o.o., Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa (dalej: Aura). 
 
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Aura możliwy jest 
kontakt na dedykowaną do tego skrzynkę rodo@aura.pl 
Ponadto kontakt z Administratorem możliwy jest: 

1. we wskazanej powyżej siedzibie Aury, 
2. telefonicznie pod numery telefonów wskazane na stronie internetowej Aury, 
3. listownie na adres korespondencyjny Aury. 

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Aura przetwarza Pani/Pana Dane. Cel ich przetwarzania definiuje profil działalności Aury, 
polegający na pośredniczeniu w sprzedaży biletów oraz pośredniczeniu w sprzedaży 
ubezpieczeń na podróże. Państwa Dane będą przetwarzane w związku z realizacją umowy o 
sprzedaż biletu i ubezpieczenia do podróży, podstawą prawną w tej sytuacji jest art. 6 ust. 1 
lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych jeżeli jest to niezbędne do wykonania 
umowy. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, ale dobrowolne, brak ich 
podania skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. W związku z tym przetwarzane są 
Państwa dane tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz korespondencyjny, adres e-mail, 
numer telefonu, tablice rejestracyjne pojazdu (w przypadku biletów na Eurotunel). Dane te 
są przetwarzane wyłącznie na potrzeby sprzedaży biletu/ubezpieczenia. Po ich sprzedaży na 
potrzeby Aury pozostaje jedynie Państwa imię i nazwisko oraz informacja o kwocie za którą 
został zakupiony bilet. Te dane przekazywane są do księgowości, celem dokonania 
odpowiednich rozliczeń. 
 
Okres przechowywania Danych 
Państwa dane będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie 
usprawiedliwionego interesu Aury (np. ustalenie, dochodzenie, obrona przed roszczeniami, 
okres w którym może nastąpić kontrola przez organy publiczne). Okresy przechowywania 
określają przepisy prawa cywilnego (np. art. 118 k.c.), oraz rachunkowego (np. ustawa o 
rachunkowości art. 74).  
 
Kategorie odbiorców danych 
Odbiorcami danych są przewoźnicy, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy zapewniające 
obsługę IT Aury. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane nie będą służyć 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Mogą Państwo również 
cofnąć zgodę w dowolnym momencie w zakresie swoich danych kontaktowych, żądać 
przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego na działania Spółki. 
Powyższe wynika z art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO. 
 


