HOLIDAY

GOLDEN RESORT

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł
się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane
przez naszą stronę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Holiday Golden Resort, ul. Leśna 16, 76-032 Łazy, NIP: 7291005482
Jakie rodzaje informacji zbieramy, gdy korzystasz z naszych usług
Formularz kontaktowy
W związku z wysyłaniem zapytania przez formularz kontaktowy prosimy o podanie danych
osobowych. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania.
Ciasteczka
Nasza strona, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci
Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) nie powodują zmian w ustawieniach Twojego
urządzenia . Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki,w każdej chwili możesz:
• usunąć pliki cookies
• blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznym marketingowym. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak
wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej
przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1
w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach,
w zależności od przeglądarki, której używasz:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.
Usługi zewnętrzne
Korzystamy z usług podmiotu zapewniającego usługi statystyczne.
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Twoje uprawnienia
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora,
a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie
danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu
nadzorczego.

