
 

Polityka prywatności 
RODO 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). 

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w: 

Willa Pod Smrekami 

Knurów 108, 34-434 Dębno 

Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przekazywane nam 

w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym. 

Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za 

pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny czy też 

skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji. 

Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. 

Szczegóły znajdują się poniżej. 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Willa Pod Smrekami, Knurów 108, 34-434 Dębno 

Cele i podstawy przetwarzania 
Dane przetwarzane są w następujących celach: 

• odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z 

prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

Pana/Pani zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

• archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej 

przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych 
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z 

których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych: 

• hostingodawca – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej. 

Okres przechowywania danych 
Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą 

zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji 

uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w 

przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych. 



Uprawnienia związane z przetwarzaniem 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali 

Pana/Pani dane, może Pan/Pani żądać, abyśmy je usunęli), 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z 

Panem/Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/Pani prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; 

powinien Pan/Pani wskazać nam Pana/Pani szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem 

uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy 

przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania 

przez nas danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam 

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 

• prawo do przenoszenia danych (ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, 

które Pan/Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana/Pani zgody. Może nam 

Pan/Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 

• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzamy 

dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail 

willapodsmrekami@wp.pl  

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio 

Pana/Panią zidentyfikować. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych 
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. 

komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny 

(cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. 

po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu 

końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę 

(trwałe cookies). 

Zgoda na cookies 
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików 

cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. 



Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle 

usunąć pliki cookies. 

Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki 

internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w 

korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies podmiotów trzecich 
Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje 

zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących 

od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

Narzędzia społecznościowe 
Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe 

udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże 

bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych 

(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do 

Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, 

że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego 

usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. 

Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio 

do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł 

bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie 

społecznościowym. 

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia 

informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam 

zachowana. 

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się 

osobom dodanym jako Twoje kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez 

usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość 

dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce 

prywatności facebook-a –https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy 

Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin 

na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą 

na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. 

 

Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie 

rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 


