
Polityka prywatności Solne Miasto Sp. z o.o. 

 

Niniejsza polityka jest zgodna z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad 

(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Solne Miasto Sp. z o.o. ul. 

Kościuszki 15,  (32-020 Wieliczka), NIP: 6832040792, Regon: 120998511  dalej „Administrator” 

2. Cele i podstawy przetwarzania w związku z przetwarzaniem danych osobowych na stronie 

https://solnemiasto.eu/ 

1) zawarcie i wykonanie umowy  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do 

zawarcia i/lub wykonania umowy);  

2) promocja wizerunku Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit 

f RODO) lub dobrowolnie udzielnej zgody; 

3) przesyłanie na podany nr telefonu i/lub adres poczty elektronicznej treści dotyczących 

informacji o aktualnej ofercie usług oferowanych przez Administratora oraz informacji o 

rezerwacji na zajęcia na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być udostępniane podmioty, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 

Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom 

informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, zajmującym się ochrona danych 

osobowych, ponadto odbiorcą Pani/Pana danych będzie operator płatności online tpay.com 

(Krajowy Integrator Płatności S.A.). Oprócz powyższych możemy zostać zobowiązani np. na 

podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom 

publicznym.  

4. Okresy przechowywania danych osobowych: 

1) okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu 

zawarcia i wykonania umowy 

2) okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu 

ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń 

3) okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych 

przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych; 

4) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do 

danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; 

5) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w 

odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora Danych Osobowych 

5. Prawa osób, których dane przetwarza Administrator: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych; 

2) prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

3) prawo żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO o ile przetwarzanie nie wynika 

z obowiązku prawnego lub wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy 

publicznej przez Administratora; 



4) prawo ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO; 

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO; 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych osobowych: 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku niezbędności 

wykonania umowy odmowa ich podania może uniemożliwić świadczenie usługi. 

7. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w 

systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem 

decyzji, w tym z profilowaniem 

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich 

9. Polityka plików cookies  

Administrator nie wykorzystuje na stronie własnych plików cookies. Jednakże, z uwagi na fakt 

korzystania z narzędzia Google Map przechowuje pliki cookies firmy Google Ireland Limited 

adres: Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland. 

Pliki cookies wykorzystywane przez firmę Google znajdujące się na naszej stronie nie 

identyfikują bezpośrednio osoby fizycznej, mogą służyć do przechowywania informacji o  

preferencji użytkownika i informacji w Google Maps 

Jeżeli nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, 

można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną 

obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w 

urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 

10. Osobą kontaktową w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw jest Inspektor Ochrony 

Danych tel. 500-610-605 email: iod@synergiaconsulting.pl 

 


