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DANE OSOBOWE I KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY 

(DALEJ JAKO „POLITYKA DANYCH”) 

Stworzyliśmy Politykę Danych, żeby chronić dane osobowe osób fizycznych odwiedzających 

Stronę lub korzystające z jednej, czy też kilku usług albo funkcjonalności opisanych w tej Polityce 

Danych. Taką osobą jesteś właśnie ty, skoro tutaj trafiłeś (dalej jako „Ty”).  

Polityka Danych została stworzona by chronić Twoje 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 cookie oraz 

innej podobnej technologii), dalej nazywane w Polityce Danych „Danymi osobowymi”.  

Polityka Danych ma nam pomóc w ochronie Twoich Danych osobowych i dzięki niej łatwiej nam 

wesprzeć Cię w realizacji Twoich praw wynikających z 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 (dalej jako „RODO”). 

1. PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH W RAMACH KORZYSTANIA 

ZE STRONY  

1.1. Ze względu na korzystanie przez Ciebie ze strony www.wyprawyzesztuka.pl (dalej jako 

„Strona”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Kultury z siedzibą przy ul. 

Smulikowskiego 2/5, 00-389 (dalej jako „Administrator”) zbiera Twoje Dane osobowe w 

zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Zbiera też 

informacje o Twojej aktywności na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady 

oraz cele przetwarzania Twoich danych osobowych, gromadzonych podczas korzystania 

przez Ciebie ze Strony. 

2. NASZE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W 

RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY 

KORZYSTANIE ZE STRONY 

2.1. Twoje Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone 

za pomocą cookies lub innych podobnych technologii), są przetwarzane przez 

Administratora:  
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CEL PODSTAWA PRAWNA ARTYKUŁ RODO 

Świadczenie usług drogą 

elektroniczną w ramach 

udostępniania ci informacji i 

treści zawartych na stronie 

Niezbędność w ramach 

zawartej umowy między Tobą 

a administratorem 

Art. 6 ust. 1 (b) RODO 

Analiza ruchu na stronie, 

prowadzenie statystyk  

Uzasadniony interes 

administratora 

(badamy preferencje 

wchodzących na stronę, 

ulepszamy ich doświadczenie 

z korzystania z niej) 

Art. 6 ust. 1 (f) RODO 

Odpowiadanie na ewentualne 

roszczenia użytkowników 

(mamy nadzieję, że nie będzie 

takiej potrzeby)  

Uzasadniony interes 

administratora 
Art. 6 ust. 1 (f) RODO 

UŻYCIE NEWSLETTERA 

2.2. Administrator przesyła dane o promocjach, kolejnych wyprawach ze sztuką, o bieżących 

wydarzeniach ze świata kultury tym odwiedzającym Stronę, którzy podali swój adres e-mail 

w sekcji dotyczącej newslettera. Podanie przez Ciebie danych zależy wyłącznie od Ciebie. 

Administrator przesyła do Ciebie newsletter tylko wtedy, gdy wyraziłeś/łaś na to zgodę. 

Pamiętaj, że możesz ją zawsze cofnąć, nie wpływa to jednak na legalność przetwarzania 

Twoich danych przez Administratora przed wycofaniem zgody. 

CEL PODSTAWA PRAWNA ARTYKUŁ RODO 

Przesyłanie Ci informacji 

dotyczących kolejnych wypraw 

i bieżących wydarzeń ze świata 

kultury poprzez e-maile w 

ramach newslettera 

Niezbędność w ramach 

zawartej umowy między tobą a 

administratorem, ze względu 

na to, że wyraziłeś zgodę na 

przesyłanie newslettera 

Art. 6 ust. 1 (b) RODO 
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WYKORZYSTANIE FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA NASZEJ STRONIE 

2.3. Administrator umożliwia Ci kontakt ze sobą w drodze wiadomości przesłanej przez 

elektroniczny formularz kontaktowy. Jeśli chcesz wykorzystać formularz, musisz podać 

Administratorowi niezbędne Dane osobowe do udzielenia odpowiedzi na przesłane przez 

Ciebie pytanie. Możesz podać też inne dane, żeby ułatwić kontakt z Tobą albo ułatwić nam 

odpowiedź na Twoją wątpliwość. Takie dodatkowe dane możesz podać na zasadzie 

dobrowolności. Natomiast Dane osobowe wskazane jako obowiązkowe musisz podać, jeśli 

chcesz, żeby Administrator odpowiedział na Twoje pytanie. 

CEL PODSTAWA PRAWNA ARTYKUŁ RODO 

Zidentyfikowanie Cię i 

odpowiedź na Twoje 

zapytanie przez formularz 

(Dane osobowe niezbędne do 

kontaktu albo odpowiedzi na 

twoje pytanie) 

Niezbędność w ramach 

zawartej umowy między tobą a 

administratorem 

Art. 6 ust. 1 (b) RODO 

Analiza ruchu na stronie, 

prowadzenie statystyk  

Uzasadniony interes 

administratora 

(badamy preferencje 

wchodzących na stronę, 

ulepszamy ich doświadczenie 

z korzystania z niej) 

Art. 6 ust. 1 (f) RODO 

Identyfikacja Twojej osoby i 

obsługa Twojego pytania  

Twoja zgoda na takie 

przetwarzanie 
Art. 6 ust. 1 (a) RODO 
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3. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

3.1. Administrator przetwarza Twoje Dane osobowe kiedy odwiedzasz jego profile 

Administratora w social media (Facebook, Instagram). Twoje Dane osobowe są 

przetwarzane w związku z prowadzeniem takiego profilu, również po to, by informować Cię 

o aktywności Administratora oraz promować wydarzenia, usługi i produkty. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. 

 

 

CEL PODSTAWA PRAWNA ARTYKUŁ RODO 

Prowadzenie facebooka i 

instagrama przez 

administratora; 

informowanie cię o 

wydarzeniach kulturalnych i 

usługach administratora i biur 

podróży, z którymi 

współpracuje 

Uzasadniony interes 

administratora w postaci 

promocji marki Wyprawy z… 

 

Art. 6 ust. 1 (f) RODO 

 

4. PLIKI COOKIES  

4.1. Odwiedź politykę cookies na naszej Stronie, by dowiedzieć się więcej. 

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od tego, jaki jest cel 

ich przetwarzania i jaka usługa jest świadczona. Zwykle Twoje Dane osobowe są 

przetwarzane przez czas korzystania ze Strony lub prowadzenia kontaktu z Tobą, a Dane 

osobowe związane z przesyłaniem newslettera – do momentu wycofania wyrażonej przez 

Ciebie zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu co do przetwarzania danych. 
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5.2. Administrator może wydłużyć okres w jakim przetwarza Dane osobowe, gdy jest to 

niezbędne dla obsługi Twoich roszczeń lub roszczeń Administratora. Po upływie okresu 

przetwarzania Twoje Dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.  

6. TWOJE PRAWA 

6.1. Jako osobie, której Dane osobowe są przetwarzane, przysługują ci następujące 

uprawnienia: dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych.  

6.2. W zakresie, w jakim Twoje Dane osobowe są przetwarzane na bazie wyrażonej przez Ciebie 

zgody, masz prawo wycofać ją w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem 

(ale pamiętaj, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych 

osobowych przed wycofaniem tej zgody. 

6.3. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na cele 

marketingowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach uzasadnionego interesu 

Administratora, a także – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w innych 

sytuacjach, kiedy prawną podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes 

Administratora (np. w związku z analizą ruchu na Stronie albo prowadzeniem statystyk).  

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. W związku ze świadczeniem usług Twoje Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym 

podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów 

informatycznych, np. dostawcę hostingu Administratora.  

7.2. Administrator może ujawniać wybrane informacje o Tobie właściwym organom bądź 

osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w przypadku gdy 

żądanie takich podmiotów jest oparte na odpowiedniej podstawie prawnej oraz odbywa 

się zgodnie z przepisami prawa. 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE 

8.1. Administrator prowadzi aktualizowaną analizę ryzyka aby zapewnić, że Dane osobowe 

użytkowników Strony są przetwarzane przez niego tak, by zapewnić ich bezpieczeństwo. 

Przede wszystkim Administrator dochowuje wszelkich starań, aby dostęp do danych 

osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dochowuje starań, 

by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i wykonywane jedynie przez 

uprawniony personel i współpracowników.  
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8.2. Podobne środki Administrator stosuje wobec wszelkich podwykonawców przetwarzających 

dane na zlecenie Administratora, starając się zagwarantować by takie podmioty w sposób 

bezpieczny przetwarzały Dane osobowe użytkowników Strony.  

9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH 

9.1. Aby skontaktować się z Administratorem należy:  

9.1.1. przesłać wiadomość na adres e-mail: biuro@wyprawyz.pl 

9.1.2. lub stosowną wiadomość na adres korespondencyjny: ul. Smulikowskiego 2 m.5, 

Warszawa 00-389. 

10. ZMIANY W POLITYCE DANYCH 

10.1. Polityka Danych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Obecna 

wersja Polityki Danych obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.  
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