
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro 

Turystyczne Lubatur sp.j prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne 

Lubatur sp.j , z siedzibą w Będzinie  (42-500) przy ul. Podwale 2, wpisany do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra ds. rozwoju i 

posługujący się numerem NIP 6251966631, zwana dalej „Biurem Turystycznym”. Kontakt z 

biurem  w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: 

lubatur@gmail.com 

 

 

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Biuro przetwarza Pana/Pani dane 

osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą 

przetwarzane zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie 

RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia 

umowy. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych 

wraz z podstawami prawnymi. 

A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w 

przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy 

przetwarzać takie dane osobowe, jak:  

 Imię i Nazwisko;  

 Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); 

  Numer telefonu;  

 Adres e-mail;  

 Nr dokumentu tożsamości/PESEL;  

 Numer rezerwacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do 

wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Dane dzieci 

takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich 

rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, 

oraz w celach statystycznych (obowiązek GUS ).  

B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

  Imię i Nazwisko; 

  Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);  

 Numer telefonu;  

 Adres e-mail;  

 Numer rezerwacji;  

 Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy 

mailto:lubatur@gmail.com


C. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych 

usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

  Adres e-mail; 

  Numer rezerwacji; 

  Imię i nazwisko;  

 Komentarze lub sugestie gości. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem 

Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym 

przypadku interesem Biura  jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, 

aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych); 

 

D. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje 

tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na 

podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową 

pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies); 

 

3.  COOKIES  

1. Biuro na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. 

cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, 

czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a 

także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. 

Facebooka, Google’a). 

 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, 

które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt): 

 zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania 

użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą 

zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są 

wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji 

na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień 

pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się 

na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;  

 stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający 

korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają 

również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące 

do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort 

przeglądania stron; 

  utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies 

umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba 

każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony 

internetowej;  

 tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki 

sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, 

jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki 

temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji 

użytkowników. 



3. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w 

Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie 

cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu 

strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie 

blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym 

zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 

 

4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. 

Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest 

konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług.  

2. Aby zlecić usługę w Biurze, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 3 A 

niniejszej polityki prywatności 

3. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z 

realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego 

nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia 

rezerwacji 

4. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie 

informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 

-trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i 

wykonania umowy; 

 

         


