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§1 Postanowienia ogólne 

1.  

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych i oraz zawiera 

informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Administratora 

Danych Osobowych serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z Administratorem 

Bezpieczeństwa Informacji. 

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości 

korzystania z Serwisu. usług drogą elektroniczną przy użyciu strony  www.kresowianka.pl  

Określenie: „korzystanie ze strony www” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z 

usług” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu strony www”. 

  

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 

informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Hotele Kresowianka SP.Z.O.O. 

SP.K., ul. Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz, Nip-554-293-38-77, zwany dalej „ADO”. 

Administrator ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników w zakresie i celu 

określonym niniejszą Polityka zgodną z europejskimi standardami RODO (art. 5 pkt 1 lit. f). 

Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ponosi 

ADO. Administrator ma prawo do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 

innym podmiotom, np. firmie marketingowej z którą zawarł odpowiednie i zgodne z RODO 

umowy. 

Wszelkich informacji oraz zmian dokonuje menager Natalia Niedzielska  email 

konin@kresowianka.pl 

  

§2 Dane osobowe przetwarzane przez ADO 

ADO za pomocą strony internetowej przetwarza następujące dane osobowe w sposób 

minimalny (art. 5 pkt1 lit.c) , a ich podanie jest niezbędne do nawiązania kontaktu oraz są 

pobierane przez logi o raz pliki Cookiem podczas korzystania z Portalu i zapisania się na listę 

mailingową. 



Formularz kontaktowy: 

 Imię i Nazwisko 

 Adres e-mail 

1. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które 

charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:  

1. Adres IP; 

2. Logi cyfrowe; 

3. Informację o zachowaniu użytkownika na Portalu 

4. Typ przeglądarki 

5. Nazwa domeny z której wchodzi na stronę kresowianka.pl 

6. Typ systemu operacyjnego. 

 

2. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i 

treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do 

opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu, 

Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję 

pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki 

internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie 

plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak 

spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu 

końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Google Analitics 

Informacje o zachowaniu użytkownika po stronie serwera gromadzone są wyłącznie w celu 

prowadzenia statystyk odwiedzin oraz sprawdzania efektów kampanii reklamowych na portalach 

społecznościowych, oraz  kontroli zaangażowania i zapewnienia najwyższej jakości usług. 

  

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe? 

 Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 5 pkt 1 lit f , przez Nas w celu korzystania przez 

Ciebie z Usług Portalu, w szczególności: 

 komunikacji z Tobą 

 wysyłania Tobie informacji handlowej lub materiałów marketingowych Naszych i Naszych 

Partnerów, na adres e-mail. 

  

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych? 

1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych ma Administrator Danych Osobowych. 

2. ADO zapewnia (zgodnie z art. 25 pkt 2) infrastrukturę do przechowywania danych osobowych 

oraz formularz, za pomocą, którego dane przesyłane są na serwery do podmiotu zewnętrznego 

YANAH.INFO, UL.SOBIESKIEGO 69, 62-040 PUSZCZYKOWO obsługującego 



stronę internetową oraz serwera poczty obsługiwanego przez home.pl Spółka Akcyjna, ul. 

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin z którymi to podpisano odpowiednie, zgodne z RODO umowy. 

3. Szanujemy Twoją Prywatność. Poza sytuacją opisaną wyżej nikomu nie przekażemy Twoich 

danych osobowych, chyba, że zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa albo wyrazisz na to pisemną zgodę. 

4. W każdym momencie masz możliwość wglądu do swoich danych osobowych które 

przetwarza ADO, masz prawo do aktualizacji tych danych oraz usunięcia ich z zasobów ADO 

poprzez przesłanie odpowiedniego pisma. (art.15 pkt 1 lit. e.) 

  

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne? 

Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się poczta i portal 

hostingowy, jest obsługiwany zgodnie z art. 5 pkt 1 lit f, zapewnia bardzo wysokie standardy 

bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i 

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowe przesyłane drogą elektroniczną. 

Zarówno serwer poczty jak również hosting strony www posiadaja wdrożone standardy RODO dzięki 

czemu mogliśmy podpisać zgodną umowę i przeprowadziliśmy audyt przestrzegania rozporządzenia.  

 

§6 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej i materiałów marketingowych. 

Zapisując się na listę mailingową oraz wysyłając wiadomość email, Użytkownik wyraża zgodę (art. 6 

pkt 1 lit. a) na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności materiałów marketingowych na wskazany 

podczas zapisywania się adres e-mailowy Informacje te lub materiały mogą dotyczyć wszelkich usług 

świadczonych przez Administratora lub jego Partnerów. W przypadku Partnerów Administrator 

wysyła informacje lub materiały na zlecenie Partnera. Dane osobowe nie będą przekazywane 

Partnerom, jednakże Użytkownik po otrzymaniu wiadomości lub materiału ma możliwość 

bezpośredniego skontaktowania się z Partnerem, we wiadomości lub materiale udostępniane są 

bowiem między innymi dane kontaktowe firmy partnerskiej. 

  

§7 Czy mogę żądać usunięcia Danych Osobowych? 

Tak, można to zrobić w każdym czasie poprzez wypisanie się z listy mailingowej przez wyrażenie 

takiej woli  w treści wiadomości wysłanej do na adres: konin@kresowianka.pl. Menager Hotelu 

wyznaczony przez ADO, po otrzymaniu oświadczenia usunie Twoje dane osobowe ze zbioru i 

zaprzestanie wysyłania Ci wiadomości jak i materiałów. (art. 17 pkt 1 lt b). 

  

§8 Jakie mam jeszcze inne prawa odnośnie Danych Osobowych? 

Akceptując powyższą Politykę, Użytkownik wyraża, że został poinformowany, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, o tym, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Hotele Kresowianka SP.Z.O.O. SP.K., ul. 

Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz 



2. Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora w celu korzystania przez 

Ciebie z usługi - strony internetowej, w szczególności komunikacji z Tobą oraz wysyłania 

Tobie informacji handlowej lub materiałów marketingowych Naszych i Naszych Partnerów. 

3. Masz prawo dostępu do treści swoich Danych, żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia 

przez ADO Twoich Danych Osobowych. 

4. Dane Osobowe podawane są dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie 

informuje, iż Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podania danych. 

  

 


