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UŻYTKOWNICY  

MEDIÓW 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 
 

KLIENCI I KONTRAHENCI KANDYDACI DO PRACY 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES  
NA STRONIE INTERNETOWEJ HTTP://WWW.HOTEL-MIDAS.PL  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej http://www.hotel-midas.pl , zwanej dalej „Serwisem”, określa zasady przetwarzania i 
ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii w Serwisie. 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHiU MIDAS SP. z O. O. z siedzibą w Więcborku (89-410) przy ul. Gdańskiej 30 A, KRS: 
0000321040, NIP: 5581546742, REGON: 091661943 [dalej „ADMINISTRATOR” ] 
 

https://s2gether.sharepoint.com/Shared%20Documents/00_KLIENCI_wdrożenia,%20usługi/BĄK_fotograf/Polityka%20Fotograf/REKOMENDACJA_OI_Użytkownicy%20social%20media.doc
https://s2gether.sharepoint.com/Shared%20Documents/00_KLIENCI_wdrożenia,%20usługi/BĄK_fotograf/Polityka%20Fotograf/REKOMENDACJA_OI_Użytkownicy%20social%20media.doc
https://s2gether.sharepoint.com/Shared%20Documents/00_KLIENCI_wdrożenia,%20usługi/BĄK_fotograf/Polityka%20Fotograf/REKOMENDACJA_OI_Użytkownicy%20social%20media.doc
https://s2gether.sharepoint.com/Shared%20Documents/00_KLIENCI_wdrożenia,%20usługi/BĄK_fotograf/Polityka%20Fotograf/REKOMENDACJA_OI_Użytkownicy%20social%20media.doc
http://www.hotel-midas.pl/
http://www.hotel-midas.pl/
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III. DANE KONTAKTOWE 
W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować z nami telefonicznie pod numerami kontaktowymi zamieszczonymi na stronie 
internetowej http://www.hotel-midas.pl/  lub pocztą elektroniczną pod adresem: pod_korona@poczta.onet.pl 
 

IV. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 
Dane osobowe przesłane w formularzach lub bezpośrednio na adresy e-mail Współadministratorów przetwarzane są w celu: 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE RETENCJA DANYCH 

nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż 
usług 

przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) – polegającego na dążeniu do 
sprzedaży usług 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / 
żądania usunięcia 

udzielenie odpowiedzi na zapytanie i inne 
przesłane za pomocą formularzy dostępnych na 
stronie internetowej, pocztą elektroniczną, 
telefonicznie lub za pośrednictwem mediów 
społecznościowych informacje, które służą 
opracowaniu przedmiotu i warunków umowy, 
wytypowaniu wśród Współadministratorów 
ostatecznego dostawcy usługi 

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. 
b) RODO) 

do momentu rozwiązania umowy 

dochodzenie roszczeń i obrona przed 
roszczeniami 

przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy 

6 lat od zakończenia współpracy 

 

V. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 
Serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być 
odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 
Niektóre używane w Serwisie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne 
cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy kolejnym wejściu na Serwis (trwałe 
cookies). 

mailto:pod_korona@poczta.onet.pl
mailto:kontakt@patrycjabakfoto.pl
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Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Pani/Panu informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies zmienić można z 
poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć [wyczyścić] pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu 
pomocniczym przeglądarki internetowej znajdzie Pani/Pan wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 
UWAGA. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron 
internetowych, które stosują cookies. 
 
Dane UŻYTKOWNIKÓW SERWISU zawarte w plikach cookies, przetwarzane są w celu: 

CELE PRZETWARZANIA PODSTAWY PRAWNE RETENCJA DANYCH 

zapewnienie prawidłowego działania strony 

przetwarzanie niezbędne jest do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] 

 

dane pochodzące z plików cookie, będą 
przechowywane w zależności od rodzaju plików: 

a. na czas korzystania ze strony 
internetowej (pliki sesyjne) 

 

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera 
zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. Pani/Pana adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi 
zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Pani/Pana 
identyfikacji. 
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 

V. ODBIORCY DANYCH 
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 
1. podmiotom wspierającym S2G Współadministratorzy w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych 
systemów teleinformatycznych wspierającym działalność S2G Współadministratorzy, w tym Microsoft, podmiotowi świadczącemu usługi hostingu, 
automatyzacji usług realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej np. newslettera w usłudze abonamentowej, 
 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
Posiada Pani/Pan:  
- prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych osobowych),  
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  
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- prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów 
przetwarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie,  
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) 
przysługuje Pani /Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym, momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane 
kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na 
podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności 
spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień 
wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej. 
 

VII. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych, gdzie podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie 
jest wymogiem ustawowym lub umownym, skutkuje:  

- niemożnością świadczenia usługi przez Administratora;  

- niemożnością prowadzenia marketingu bezpośredniego;  

- niemożnością udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Pani/Panu niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 


