OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. WSTĘP
W związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO), niniejszym dokumentem
przekazujemy informację dotyczącą przetwarzanych danych osobowych.
2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest spółka Michał Grzeszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod Zirmą
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kancelaria Radcy Prawnego Michał Grzeszczak
w miejscowości Sienno 21, 62 – 402 Ostrowite, NIP: 6671646850 zwany dalej
„Administratorem”.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Sienno 21,
62 – 402 Ostrowite lub drogą elektroniczną pod adresem: agrozacisze@vp.pl .
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszelkie informacje uzyskiwane od Klienta, a stanowiące jego dane osobowe, są
przetwarzane w celu:
1) podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy lub na żądanie Klienta
oraz realizacji Umowy w tym świadczenia Usług, które mogą być nią objęte lub
realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
2) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach
rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa,
dokonywania pomiarów statystycznych oraz prowadzenia przez Usługodawcę
marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
2. Administrator może dostarczać Klientowi Informacje handlowe, tylko gdy Klient wyrazi na to
zgodę poprzez wypełnienie Formularza – Zamów rezerwację. Przetwarzanie danych odbywa
się wówczas tylko w celu wysyłania do klienta Informacji handlowych na podstawie 6 ust. 1
lit. a) RODO.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie
danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy
sprzedaży.

4. UPRAWNIENIA
Zgodnie z rozdziałem III, art. 16 – 21 RODO, Klientom przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

•
•
•

prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Klient wyraził
taką zgodę.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Klienta. Administrator rozpatruje
przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.
W ramach praw Klient może on w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych
Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma
wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W ramach prawa dostępu, Klient jest uprawniony do pozyskania następujących informacji,
w formie kopii:
1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
2. Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer
telefonu;
3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, Zirmie,
instytucji) dane mogą być przekazane;
4. Informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania danych, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie
danych;
5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Klienta –
wskazanie osoby lub Zirmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
7. Na temat stosowania proZilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być
konsekwencje proZilowania dla Klienta.
Administrator informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z
opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych
Osobowych.
Administrator zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i
udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi
na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany
charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub
potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji
będących przedmiotem wniosku.
W obu powyższych sytuacjach Administrator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym
fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Administrator wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające
na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem,
bezprawnym przetwarzaniem czy modyZikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie
informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania
poufności. Dostępy do Danych Osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone,
tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych
Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Administratora.
Administrator jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa.
6. COOKIES
Administrator oświadcza, że na stronie www.turystycznezacisze.pl używa cookies. Korzystając z
tej strony internetowej, Klient zgadza się na wprowadzenie cookies w urządzeniu. Pliki Cookies
używane na stronie internetowej www.turystycznezacisze.pl
mogą być ustawione przez
witrynę. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Klienta serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
Klient ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę
ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie
strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

