
Komunikat o przetwarzaniu danych osobowych w IMPEA Sp. z o.o. 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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), zwanego dalej „RODO”, informujemy o aktualnych zasadach 
przetwarzania danych osobowych w IMPEA Sp. z o.o. 

Administrator danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest: 
IMPEA Sp. z o.o.,  z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Zimorodków 17/1, 40-534 Katowice, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział 
VIII Gospodarczy KRS w Katowicach  pod numerem 284967 NIP: 6342641900 i REGON 
240668025, z kapitałem zakładowym 990000,00 zł.  
Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z nami korzystając z adresu poczty 
elektronicznej:  biuro@impea.pl   lub adresu korespondencyjnego: IMPEA Sp. z o.o,  ul. Zimorodków 
17/1, 40-534 Katowice. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe przetwarzamy mając do tego podstawę prawną. 

1. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie 
niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, bądź do podjęcia działań na Twoje 
żądanie przed zawarciem umowy): 
− prowadzenie Twojego konta w serwisie http://bursztynowa-przystan.pl/ w celu obsługi 

rezerwacji pobytu w ośrodku wypoczynkowym oraz realizacja usługi pobytu, 
− wysyłanie wiadomości powiązanych z dokonywanymi rezerwacjami, 
− przyjęcie zgłoszenia na szkolenia i realizacja usługi szkoleniowej, 
− rozliczanie umowy po jej zakończeniu. 

2. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie 
ciążących nas obowiązków prawnych): 

− prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe, 
− przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami, 
− obsługa reklamacji. 

3. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (nasz prawnie 
uzasadniony interes): 
− obsługa poczty elektronicznej,  
− monitorowanie aktywności w serwisie http://bursztynowaprzystan.pl/ w celu rozwoju 
świadczonych usług i poprawiania komfortu jego użytkowania, 

− marketing bezpośredni (np. informowanie klientów o naszych usługach), 
− nasze wewnętrzne cele administracyjne, w tym statystyka i raportowanie,  
− ustalenie i dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością 

gospodarczą. 
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4. Cele przetwarzania danych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO  (przetwarzanie 
szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie wyraźniej zgody w jednym lub 
kilku konkretnych celach) 
− przyjęcie zgłoszenia i realizacja usługi terapii indywidualnej. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane przekazujemy:  

1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu wśród których są: 

a) podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam 
narzędzia teleinformatyczne, 

b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 
prawną, podatkową, rachunkową. 

2. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,  

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

c) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorami danych, 

d) organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa. 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
celów przetwarzania:  

a) w zakresie realizacji zawartej między nami umowy, przez okres do czasu zakończenia 
jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez 
Ciebie zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania 
tej zgody; 

b) w zakresie marketingu i promocji naszych usług, przez okres do czasu wniesienia 
sprzeciwu względem takiego przetwarzania, 

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia 
naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania 
lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych; 
b) prawo do sprostowania danych; 
c) prawo do usunięcia danych;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo do przenoszenia danych; 



g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

Kiedy podanie danych jest wymagane? 
W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia i realizacji 
umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma 
charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak 
możliwości zawarcia i realizacji umowy z naszą firmą. 

Stosowanie profilowania 
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


