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REGULAMIN PRYWATNOŚCI I COOKIES 

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności 

znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. 

Administratorem Państwa danych jest:  

 

JANUSZ MICHALEC ALICJA MICHALEC S.C. ul. Słoneczna 27/36, 32-050 Skawina, NIP: 

9442248434, REGON: 361439911 

Dane kontaktowe: recepcja@willakosowka.pl, tel. +48 732 999 098 

 

Dane dostępowe i hosting 

Na naszą stronę internetową http://willakosowka.pl można wchodzić bez rejestracji oraz bez 

podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej 

serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, 

Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego 

zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie 

strony. 

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony 

i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu 

naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu 

naszej oferty. Wszystkie Państwa dane dostępowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, 

niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji rezerwacji oraz umożliwiający nam przesłanie 

do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane 

wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym 

czasie mogą Państwo usunąć dane. 

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę 

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca 

wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, 

które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach 

korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzu 

rejestracyjnym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych 

serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. 

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

mailto:recepcja@willakosowka.pl
callto:+48%20732%20999%20098
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Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy i utworzenia konta klienta 

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują 

składając swoją rezerwację, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego 

lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są 

nam niezbędne do wykonania umowy, w której kontaktowali się Państwo z nami. Bez ich 

podania nie można ukończyć rezerwacji i nie będzie mogła zostać świadczona usługa. To, jakie 

dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. 

Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na 

Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie 

Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych 

w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba, że 

wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z 

danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa 

dane mogą zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz e-

mailowy adres kontaktowy wskazany w zakładce Kontakt lub listownie. 

Przekazywanie danych 

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane do biura księgowego obsługującego 

naszą firmę, które przetwarza Państwa dane wyłącznie do celów ustawowych. 

 Cookies i analityka internetowa 

Nasza strona internetowa http://willakosowka.pl nie zbieraja w sposób automatyczny żadnych 

informacji, poza danymi zawartymi w plikach cookies.  

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, 

czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający 

naszą stronę) i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę 

strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz 

uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej: JANUSZ MICHALEC 

ALICJA MICHALEC S.C. ul. Słoneczna 27/36, 32-050 Skawina, NIP: 9442248434, REGON: 

361439911 

 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie mogą być stosowane w celu:  

 dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania stron internetowych,  

 w szczególności pliki te pozwalają rozpoznawać urządzenie Użytkownika strony 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb,  
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 tworzenia statystyk (np. Google Analytcis), które pomagają rozumieć, w jaki sposób 

Użytkownicy strony korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury 

i zawartości. 

W ramach strony internetowej http://willakosowka.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje 

plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” 

są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 

umożliwia usunięcie plików cookies.  Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 

cookies.  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 

internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. 

Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 

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; 

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 

system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

a. Chrome 

b. Firefox 

c. Internet Explorer 

d. Opera 

e. Safari 

f. Android 

g. Windows Phone 

h. Blackberry 

 

Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa 

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są 

u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia tych danych lub ich przeniesienia. 

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych 

osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania 

udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, 

prosimy o kontakt z administratorem danych: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://help.opera.com/Windows/10.20/pl/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11577/windows-phone-storage-on-my-phone
https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
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JANUSZ MICHALEC ALICJA MICHALEC S.C. ul. Słoneczna 27/36, 32-050 Skawina, NIP: 

9442248434, REGON: 361439911 

recepcja@willakosowka.pl, tel. +48 732 999 098 

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów 

- przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych 

interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w 

tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu 

bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli 

przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu 

jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. 

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania 

Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy 

przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. 

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu 

bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa 

danych osobowych do powyższego celu. 

mailto:recepcja@willakosowka.pl
callto:+48%20732%20999%20098

