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Drogi Użytkowniku, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu 
Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się po dniu 25 maja 2018 roku. 
Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego www.domkiirena.pl  

 
O JAKICH DANYCH MÓWIMY? 

Mówimy o danych osobowych, wprowadzanych przez Ciebie w formularzach oraz zbieranych podczas 
korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywanych w plikach Cookies. 

 
KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH ? 

Administratorem danych witryny www.domkiirena.pl jest firma ZDZISŁAW PAKUŁA HOTEL IRENA , NIP 

6691103271 Adres:  Al. Wojska Polskiego 64 , 76-150 Darłowo, ul. Morska 6, 76-156 Dąbki , tel. 601 791 591 

email : irena@dabki.pl   

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE ? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:  

a) umożliwienia Ci kontaktu z nami poprzez formularze  
b) aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz 

nadużycia, a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie 
lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług. 

 
KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE ? 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych. Dane nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych. 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać żadnych danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 
 

TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO DANYCH. 
Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich 
przetwarzania. 
Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw. W 
tym celu należy się nami skontaktować poprzez email: irena@dabki.pl , listownie lub osobiście pod 
adresem : Al. Wojska Polskiego 64 , 76-150 Darłowo, ul. Morska 6, 76-156 Dąbki 

  

http://www.domkiirena.pl/
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PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami:  
- w części a) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) 
- w części b) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem) 
 
W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym 
prawem. 

PRZEZ JAKI OKRES TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE? 
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel 

lub do momentu wycofania Twojej zgody .  

JAK CHRONIMY TWOJE DANE ? 
W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z 
rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie. 
 

JAK WYGLĄDA DOKŁADNIE POZYSKIWANIE DANYCH ? 
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący 
sposób: 

1. INFORMACJE W FORMULARZACH. 
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, 
np. w celu kontaktu z nami. 
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre 
nasze usługi. 

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES. 
Serwis korzysta z plików cookies. 
Informujemy, iż używamy na swoich stronach internetowych technologii cookies (ciasteczek), czyli 
plików komputerowych do rejestrowania informacji które strony użytkownik odwiedzał i co na nich 
robił. 
Cookies to po prostu informacje zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies 
strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia, jak na przykład ustawienie miasta w 
prognozie pogody. Pliki cookie nie pozwalają identyfikować danych osobowych. Cookie nie ma 
najmniejszego nawet wpływu na Twoje oprogramowanie i sprzęt. Pliki te stosowane są przez w 
celach: 
Uwierzytelniania – przede wszystkim identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby np. wyświetlić mu 
właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom; 
Zapewnienia bezpieczeństwa -koniecznego wsparcia mechanizmów zabezpieczających w serwisie 
www, np. zabezpieczających przed wyciekiem danych; 
Badawczych i analitycznych - Możemy korzystać z plików cookie by badać i analizować sprawność 
działania witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Służy to również doskonaleniu ich działania. 
Możemy wykorzystywać popularne oprogramowanie Google Analytics, wtedy witryna zamieszcza w 
komputerze użytkownika specjalny kod, który umożliwia zbieranie danych. W każdej jednak chwili 



użytkownik może wyłączyć zbieranie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez 
stosowne zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
Informujemy, że przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają użytkownikom kontrolowanie 
plików cookie w ustawieniach. Ograniczenie plików cookie w tych ustawieniach może skutkować 
pogorszeniem jakości działania witryny. 

3. LOGI SERWERA. 
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. 
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 
najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
czas nadejścia zapytania, 
czas wysłania odpowiedzi, 
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 
przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 
informacje o przeglądarce użytkownika, 
Informacje o adresie IP. 
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I 
COFAĆ ZGODĘ? 

Zbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając 
właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach.Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików 
cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji 
użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i 
postępuj zgodnie z instrukcjami: 
Internet Explorer 
Chrome 
Safari 
Firefox 
Opera 
Android 
Safari (iOS) 
Windows Phone 
Blackberry 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

