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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.BURSZTYNOWA-PRZYSTAN.PL 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Administratorem danych jest IMPEA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Zimorodków 17/1, 40-534 

Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Katowicach pod numerem KRS 284967, 
posługująca się numerami NIP 6342641900 i REGON 240668025, z kapitałem zakładowym w wysokości 
990 000 zł, wpłaconym w całości, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających 
serwis www.bursztynowa-przystan.pl, zwany dalej „Serwisem”. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie 
wiedział, jakie dane pozyskuje Administrator i jak użytkownik może chronić swoją prywatność. 

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez: 
1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane i informacje; 
2) zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”); 
3) gromadzenie logów serwera www. 

 
II. FORMULARZE 
1. Serwis zbiera dane i informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itp.). 
3. Dane i informacje podane przez użytkownika w formularzu: 

1) nie są udostępniane bez zgody użytkownika osobom trzecim; 
2) są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zadań Serwisu, tj. m. in. umożliwienie 

założenia konta w Serwisie, złożenia rezerwacji na usługi turystyczne świadczone przez Administratora 
oraz realizację i obsługę tej usługi; 

3) mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to 
przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami 
domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi 
Administrator w tym zakresie współpracuje. 

 
III. CIASTECZKA 
1. Serwis wykorzystuje ciasteczka („cookies”) w szczególności w celu tworzenia statystyk, które np. wspierają 

pozycjonowanie Serwisu, zmiany wyglądu lub wersji Serwisu (np. wielkość czcionki, wersja dla 
niedowidzących), przechowywania danych sesyjnych (wygasa po zakończeniu sesji), usprawnienia działania 
Serwisu.  

2. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym użytkownika (np. komputerze). Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany 
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, 
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź 
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. 

3. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu 
końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywał informacje w urządzeniu 
końcowym użytkownika i uzyskiwał dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może 
spowodować niedogodności lub utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług świadczonych za pomocą 
Serwisu. 

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane 
przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

5. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka prywatności Google.  

 
IV. LOGI SYSTEMOWE 
1. Podczas wizyty użytkownika w Serwisie, nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – 

anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty, adres IP, adres URL, przeglądarka, z której korzysta użytkownik 
odwiedzając Serwis, itp. 

2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do 
administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami 
upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

http://www.bursztynowa-przystan.pl/
http://www.bursztynowa-przystan.pl/
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/


2 

 

V. STATYSTYKI WWW 
1. Gromadzone dane Administrator analizuje korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie 

używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. „ciasteczka” (pliki cookies) i nie udostępnia 
danych umożliwiających identyfikację osoby.  

2. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności Google: Polityka prywatności Google.  
 

VI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 
Zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies można dokonać poprzez zmianę 

ustawień w przeglądarce internetowej. Procedura zmiany tych ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek 
internetowych została opisana poniżej: 
1. dla przeglądarki Mozilla Firefox; 
2. dla przeglądarki Google Chrome; 
3. dla przeglądarki Opera; 
4. dla przeglądarki Apple Safari; 
5. dla przeglądarki Internet Explorer; 
6. dla Android; 
7. dla Windows Phone. 
 
VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki 
prywatności na stronie internetowej Serwisu. 
 

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

