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Polityka Prywatności 

 

§ 1 Definicje 

1. Administrator: STRATEC Robert Golczyk z siedzibą ul. Szczecińska 129C, 78-300 Świdwin, NIP 

672-109-79-90 na podstawie wpisu do CEIDG. 

2. Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP 

urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za 

pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii. 
3. Polityka: niniejsza Polityka prywatności. 

4. RODO: 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. 

5. Serwis: jeden z serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora pod adresami: 

www.stratec-reg.com 

6. Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług 
czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu oraz umów świadczenia usług przez firmę 
STRATEC Robert Golczyk, a także określa zasady stosowania plików "Cookies". 

2. Firma STRATEC Robert Golczyk oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz 

wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem 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. 

3. Na zasadach określonych w Regulaminie/Umowie oraz w niniejszym dokumencie firma STRATEC 
Robert Golczyk posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być 

również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, 

przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które 
mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom 

w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług. 

4. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie na jakie wyrażono zgodę poprzez kliknięcia w 

odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji 

usługi (np. zamówienie rejsu łodzią motorową wraz ze sternikiem) którą u nas zamówiłeś (stosownie 

do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych): RODO. 
 

§ 3 Zasady prywatności 

1. Użytkownik ma prawo do uzyskania pełnych informacji o tym, w jaki sposób firma STRATEC 

Robert Golczyk wykorzystuje dane osobowe i do jakich celów są potrzebne.  

2. Administratorem danych osobowych jest STRATEC Robert Golczyk z siedzibą ul. Szczecińska 
129C, 78-300 Świdwin, NIP 672-109-79-90 na podstawie wpisu do CEIDG. Dane kontaktowe: tel.: 

502-030-256, poczta e-mail: info@stratec-reg.com, strona internetowa: www.stratec-reg.com.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych 
nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie 

umowy oraz jej realizację.  

4. Istnieje możliwość przekazywania danych osobowych innym odbiorcom, którym powierzono 

przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Dane będą przekazywane na podstawie 
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art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie 

umów/zleceń.  
5. Dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez 

okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana. 

6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do 

czasu zgłoszenia sprzeciwu. 

7. Przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia 

danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w 

art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 
RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

8. W chwili uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, istnieje możliwość 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

Warszawa).  

9. Użytkownik ma prawo powiadomienia Administratora, jeśli: 

− nie chce otrzymywać od STRATEC Robert Golczyk informacji lub wiadomości, 

− chce otrzymać kopię swoich danych osobowych przechowywanych w zasobach Administratora, 

− poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w zasobach Administratora, 

− chce zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych. 

 

§ 4 Zakres i cel zbierania danych osobowych 

1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych tj.: 

− w celu rezerwacji rejsu łodzią motorową wraz ze sternikiem lub rezerwacji pozostałych usług 

świadczonych przez STRATEC Robert Golczyk, 

− w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy, 

− wystawienia faktury VAT lub innego paragonu, 

− monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych, 

− zbierania anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów 

firmy STRATEC Robert Golczyk, w tym integracji i korzystania z portalami społecznościowymi 
oraz innymi kanałami marketingu/ informacji stosowanymi przez Administratora. 

2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników: 

− imię i nazwisko, 

− adres zamieszkania, 

− adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), 

− numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

− adres poczty elektronicznej (e-mail), 

− numer telefonu (komórkowy/ stacjonarny), 

− informacje o używanej przeglądarce internetowej, 

− inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe lub wynikające z przedmiotu realizowanej umowy. 

3. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne i niezbędne do pełnej realizacji usług. 
4. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez Administratora danych: 

− marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych, 

− realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych 

działaniach, 

− realizacja i świadczenie usług, działań związanych z koniecznością zapewnienia Użytkownikowi 

udziału w akcjach związanych z Serwisem wraz z innymi wykorzystywanymi kanałami 

marketingowymi/ komunikacji, 

− w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych oraz w 
celach profilowania użytkowników, 
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− w celach (w związku wyrażoną przez użytkownika zgodą) handlowych i promocyjnych (np. 

wysyłanie newsletera na podany przez użytkownika adres e-mail/ wysyłanie użytkownikowi 

informacji handlowych o różnych produktach i usługach Administratora oraz zaufanych partnerów, 
wysyłanie informacji o konkursach, akcjach promocyjnych, zarówno Administratora jak i zaufanych 

partnerów).  

5. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w 
zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej 

zakończeniu w celach: 

− realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych, 

− zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom, 

− statystycznych i archiwizacyjnych, 

− działania marketingowe: na czas trwania umowy wraz z czasem zakończenia działań związanych z 

obsługą transakcji a także obsługi posprzedażowej/ okołosprzedażowej do momentu wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody; 

− dochodzenia wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową. 
 

§ 5 Polityka „Cookies” 

1. W sposób automatyczny administrator zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu 

gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do 
przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na 

witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie 

tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Serwis wykorzystuje pliki Cookies "sesyjne" 
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia 

strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies "stałe" 

przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie 

działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne 

są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej. 
3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest 

odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach: 

− optymalizacji korzystania ze strony, 

− identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych, 

− przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych 

preferencji Usługobiorcy, 

− zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z 

Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania, 

− gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony 

w panelu administracyjnym oraz Google Analytics, 

− tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie 

korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie 

udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads, 

− tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań 
w wyborze oglądanych produktów/usług, 

− wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics. 

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie 

zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies. 
5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu 

może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu do czego 

Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń 

funkcjonalności. 
 

§ 6 Prawa i obowiązki / korzystanie z social media i serwisów/ usług dodatkowych 
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1. Administrator ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do 

przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom 
władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. 

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik 
może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto 

z baz danych Administratora bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek 

przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną 

wiadomość na adres poczty elektronicznej lub w formie papierowej na adres siedziby 
Administratora. 

3. Serwis wykorzystuje wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych Facebook / Instagram 

oraz innych np. YouTube/ Tripadvisor. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez 
firmy zarządzające danym kanałem. 

4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których usług Serwisu Użytkownik 

posiadał dostęp i w jakim czasie.  


