
Zasady ochrony danych osobowych 

 

I. Postanowienia podstawowe 

 

Administratorem danych osobowych w myśl art. 4 punkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej nazywanego „RODO”) jest Lukáš 

Metelka, z siedzibą w Czechach, Vysoké nad Jizerou 383, 512 11 (dalej nazywany 

„administratorem”). 

 

Dane kontaktowe administratora: 

Adres: Vysoké nad Jizerou 383 

Email: info@challet-nikola.cz 

Telefon: +420 777 074 472 

 

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

 

 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe przekazane przez Państwa lub dane osobowe uzyskane 

przez administratora na podstawie otrzymanego od Państwa zapytania. Administrator przetwarza 

Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane potrzebne do obsługi zapytania. 

 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy między Państwem i 

administratorem w myśl art. 6 ust. 1 lit b RODO, prawnie uzasadniony interes administratora 



dotyczący marketingu bezpośredniego (w szczególności do przesyłania komunikatów handlowych i 

newsletterów) w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Państwa zgoda na przetwarzanie w celach świadczenia 

marketingu bezpośredniego (w szczególności otrzymywania komunikatów handlowych i 

newsletterów) w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w powiązaniu z § 7 ust. 2 czeskiej ustawy nr 

480/2004 Dz.U., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, jeżeli nie zostały 

zamówione towary ani usługi. 

 

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę Państwa zapytania ofertowego lub 

późniejszego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku 

umownego między Państwem i administratorem. W zapytaniu ofertowym należy wskazać dane 

osobowe potrzebne do pomyślnej obsługi zapytania (imię, nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy). 

Bez udzielenia danych osobowych zapytanie nie zostanie obsłużone. 

Administrator nie prowadzi indywidualnego zautomatyzowanego podejmowania decyzji w 

rozumieniu art. 22 RODO. Na przetwarzanie w powyższym zakresie udzielają Państwo wyraźnej 

zgody. 

 

 

IV. Okres przechowywania danych 

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres konieczny do wykonywania praw i 

obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem i administratorem oraz do 

wysuwania roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od wygaśnięcia stosunku 

umownego); do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

marketingowych. Po upływie okresu przechowywania danych, administrator usuwa dane osobowe. 

 

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora) 

Odbiorcami danych osobowych są osoby uczestniczące w realizacji usług turystycznych i usług 

powiązanych / usług księgowych na podstawie umowy oraz inne podmioty świadczące usługi 

marketingowe. 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do krajów trzecich (spoza UE) ani żadnej 

organizacji międzynarodowej. 

Podwykonawcy administratora, realizowane usługi, podmioty świadczące usługi marketingowe i 

pomocnicze: 

-- Swallow s.r.o., – administrator Mailchimp 

- Youtube.com – rejestruje liczbę odsłon filmów i korzystanie z youtube przez użytkowników 



- Google Analytics – rejestruje pliki cookies i śledzi wykorzystanie stron 

- Google Adwords – rejestruje pliki cookies i korzystanie ze stron 

- Mailchimp – rejestruje adresy e-mailowe 

 

 

VI. Państwa prawa  

 

Na warunkach przewidzianych przez RODO mają Państwo następujące prawa:  

- Prawo dostępu do własnych danych osobowych w myśl art. 15 RODO.  

- Prawo do sprostowania danych osobowych m myśl art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania w 

myśl art. 18 RODO, prawo do usunięcia danych w myśl art. 17 RODO,  

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w myśl art. 21 RODO i prawo do przenoszenia 

danych w myśl art. 20 RODO, 

- Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez przesłanie odnośnego komunikatu na piśmie lub 

elektronicznie na adres lub e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych zasad. 

- A także prawo wniesienia skargi do czeskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 

Państwo, że naruszono ich prawo do ochrony danych osobowych. 

 

VII. Zasady zabezpieczenia danych osobowych 

Administrator oświadcza, że zastosował wszystkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w 

celu zabezpieczenia danych osobowych. Administrator zastosował środki techniczne w celu 

zabezpieczenia systemów pamięci masowej, archiwów danych osobowych w formie drukowanej, w 

szczególności w formie zabezpieczonego / zaszyfrowanego dostępu do internetu, szyfrowania haseł 

klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnego tworzenia kopii zapasowych 

systemu. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione 

przez niego osoby. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

Wysyłając zapytanie z użyciem formularza internetowego potwierdzają Państwo, że zapoznali się z 

zasadami ochrony danych osobowych i akceptują je w pełnym zakresie. 

Zgodę na niniejsze zasady należy wyrazić zaznaczając odpowiednie pole w internetowym formularzu. 

Przez zaznaczenie zgody potwierdzają Państwo, że zapoznali się z zasadami ochrony danych 

osobowych i akceptują je w pełnym zakresie. 



Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Nowe brzmienie zasad ochrony 

danych osobowych opublikuje na swoich stronach internetowych, a jednocześnie prześle Państwu ich 

nową wersję na Państwa adres e-mailowy przekazany administratorowi. 

 

Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018 roku. 


