POLITYKA PRYWATNOŚCI
I.

WSTĘP

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych
przez Użytkownika, przez LOCO Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kochanowskiego 12 (kod
pocztowy: 81-850), biuro@loco-travel.com, telefon +48 505 134 923
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych.

II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

LOCO Travel Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 12, 81-850 Sopot, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł,
NIP 5842737407, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział KRS w Gdańsku nr 0000522047, REGON 222151353, biuro@loco-travel.pl, tel:
+48 730 935 935 która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w
urządzeniach Użytkownika.

III.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie
nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Biura i
świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
1.

Cel przetwarzania:
• Świadczenie usług turystycznych
• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
• Przesyłanie newslettera

2.

Podstawa przetwarzania:
•

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

•

Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

•

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

•

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej
zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

•

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach
analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

•

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO)

•

Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.

3.

Możliwość cofnięcia zgody:
•

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

IV.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a
więc do momentu, w którym:
•
•
•
•

•

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich
danych
ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z
umową zawartą przez Sklep przez strony
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w
przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes
administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

V.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VI.

TWOJE UPRAWNIENIA

1.

Przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2.

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), w tym profilowania na podstawie tych
przepisów,
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym
profilowania, 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.

VII.

PLIKI COOKIES

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie
zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na
komputerze użytkownika, serwer, na którym umieszczono stronę www.loco-travel.com, może je odczytać przy
ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia
użytkownika dostępu do zasobów serwisu www.loco-travel.com, ale może utrudnić wyszukiwanie
zamieszczonych informacji.
Strona www.loco-travel.com zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów.
Dzieje się tak, ponieważ pliki cookies:
•
•
•

pozwalają poprawić szybkość działania strony;
umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie;
umożliwiają realizację transakcji, w tym dokonanie zakupu .

Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
•
•

pozwalają gromadzić dane statystyczne;
pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam.

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z
informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto
najpopularniejsze z nich:
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Opera

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
•

Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki.

Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika;
•

Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są pliki cookies:
•
•
•

umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

•

umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

VIII.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje
się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

biuro księgowe
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą
działalność
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
podmiot zapewniający system mailingowy
podmiot zapewniający usługi marketingowe
podmiot zapewniający usługi statystyczne
Kanały Social Media - Instagram, Facebook
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia
im danych

IX.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
Biuro@loco-travel.pl

