
1. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem 

url: https://vacationrental.pl  

2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Vacation 

Rental Sp. z o.o, ul. Polnych Kwiatów, nr 15, 75-677 Koszalin; 

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX wydział KRS; KRS: 0000971542, REGON: 

522010081, NIP: 6692566464 

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej 

operatora: kontakt@vacationrental.pl   

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do 

danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 

5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

o Prowadzenie newslettera 

o Obsługa zapytań przez formularz 

o Realizacja zamówionych usług 

o Prezentacja oferty lub informacji 

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 

zachowaniu w następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które 

zostają wprowadzone do systemów Operatora. 

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie 

(tzw. „ciasteczka”). 

  

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA 

1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja 

hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, 

co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł 

użytkowników. 

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 

https://vacationrental.pl/


3. W celu minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu od danych, Operator 

stosuje hasła złożone, zawierające małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki 

specjalne, nie krótsze niż 8 znaków. 

  

3. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dostawca informuje, że o ile nic innego nie wskazano w treści poszczególnych 

formularzy (np. wskazując, że podanie danych jest dobrowolne), z usług Dostawcy 

nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. W związku z 

powyższym, odmowa podania danych może wiązać się z odmową zawarcia umowy i 

świadczenia zamówionej usługi. 

  

  

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE 

WYKORZYSTANIA DANYCH 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane 

osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej 

z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na 

Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

o firma hostingowa na zasadzie powierzenia 

o kurierzy 

o operatorzy pocztowi 

o ubezpieczyciele 

o kancelarie prawne i windykatorzy 

o banki 

o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z 

danych w celu realizacji celu działania strony 

o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest 

to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych 

osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). 

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

o Prawo dostępu do danych – Art. 15 RODO 



o Prawo do sprostowania i uzupełnienia – Art. 16 RODO 

o Prawo do usunięcia – Art. 17 RODO 

o Prawo do ograniczenia przetwarzania – Art.18 RODO 

o Prawo do przenoszenia danych – Art.20 RODO 

o Prawo do wniesienia sprzeciwu – Art. 21 RODO 

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania 

wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu 

wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie 

mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i 

wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi 

Serwisu. 

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na 

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 

świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez 

Administratora marketingu bezpośredniego. 

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich 

poza teren Unii Europejskiej. 

9. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie 

plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim 

urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich 

dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby 

dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich 

stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim 

zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. 

  

6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 



1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane: 

o w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz udostępnienia 

treści zgromadzonych w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

o w celu udostępnienia formularza kontaktowego na potrzeby 

identyfikacji Użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na zapytania i 

treści sformułowane w formularzu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

o w celach strategicznych i analitycznych, na potrzeby zbadania 

preferencji Użytkowników oraz poprawy jakości oferowanych Usług – 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

o w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane przez 

Użytkownika pytania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 

interes Administratora); 

o w celach marketingowych Administratora, podmiotów 

współpracujących i podmiotów upoważnionych, na potrzeby analizy i 

personalizacji ofert usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, a 

także polegających na promowaniu usług Administratora oraz 

zarządzaniu usługami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

o w prawnie uzasadnionych interesach Administratora, w szczególności 

w celach archiwizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

  

7. INFORMACJE W FORMULARZACH 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane 

osobowe, o ile zostaną one podane. 

2. Serwis ponadto może zapisać informacje o parametrach połączenia 

(oznaczenie czasu, adres IP). 

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą 

powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika 

wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika 

pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 

konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia 



serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo 

kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

  

8. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE 

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google 

Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do 

operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane 

informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu 

końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika 

gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i 

edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/ 

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie 

przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może 

dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego 

śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych 

osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym 

warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 

  

9. LOGI 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te 

są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak 

najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

Zapisowi mogą podlegać: 

o zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, 

plików), 

o czas nadejścia zapytania, 

o czas wysłania odpowiedzi, 

o nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

o informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

https://www.google.com/ads/preferences/


o adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – 

w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

o informacje o przeglądarce użytkownika, 

o informacje o adresie IP, 

o informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania 

usług poprzez rejestratory na stronie, 

o informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik 

korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej. 

 


