Polityka Prywatności
… czyli zbiór zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową
funkcjonującą pod domeną www.aktywnaintegracja.com

1. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926)
administratorem danych osobowych klientów jest firma Aktywna Integracja Ryszard Sachoń, wpisana
do CEDIG, posiadająca siedzibę w Kleosinie, Kraszewskiego 4/1, NIP 9660633176.
2. Dla zapewnienia najwyższego poziomu usług, świadczonych klientom jak i osobom odwiedzającym
naszą stronę, korzystamy z plików tzw. cookies.
3. Pliki cookies to dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane
na urządzeniach końcowych użytkowników, służące korzystaniu z serwisu www firmy, zawierające
nazwę strony internetowej, unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Wykorzystywane pliki cookies służą do:
- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z nich
- monitorowania zachowań osób odwiedzających serwis i tworzenia statystyk oglądalności jego
podstron - personalizacji przekazów marketingowych
- zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania strony
5. Serwis wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne to
pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia stron serwisu lub zamknięcia okna przeglądarki internetowej. Pliki cookies stałe
zapisywane są na określony czas w urządzeniu końcowym użytkownika lub do momentu usunięcia ich
przez użytkownika.
6. Wszelkie dane osób odwiedzających serwis, podawane przez nich dobrowolnie w formularzach
zapytań nie są udostępniane osobom trzecim.
7. W celu identyfikacji potencjalnych klientów oraz możliwości odpowiedzi na wysłane zapytania,
formularze zbierają dane zawierające: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz nazwę
instytucji/grupy docelowej, w imieniu której składane jest zapytanie.
8. W celu sformułowania oferty jak najbardziej spełniającej oczekiwania klientów, formularze posiadają
pola do wprowadzenia danych, charakteryzujących i opisujących interesującą daną osobę usługę.
Chociaż informacje te nie stanowią danych osobowych w myśl brzmienia Ustawy o ochronie danych
osobowych, jednak będąc tajemnicą handlową nie są udostępniane osobom trzecim.
9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. w
celu sformułowania oferty i kontaktu handlowego.
10. Każda osoba korzystająca kiedykolwiek z formularzy na stronach serwisu może w każdej chwili w
drodze kontaktu mailowego na adres biuro@aktywnaintegracja.com lub telefonicznego z numerem
602629446 wystąpić z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
11. W serwisie wykorzystywane są również pliki cookies, pochodzące od zewnętrznych wydawców, a
służące prezentowaniu treści multimedialnych na stronach serwisu, zbieraniu ogólnych i anonimowych
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych czy też wykorzystania funkcji
interaktywnych w celu popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych.
12. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez podmioty
trzecie, o których mowa w pkt.11. Informacje o tych plikach cookies powinny być dostępne na stronach
poszczególnych wydawców.
13. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, jako rezultat domyślnych
ustawień przeglądarek internetowych. Każdy użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące zapisywania plików cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego.
14. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za
pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika.
15. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z
dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
17. Zmieniając ustawienia oprogramowania, służącego do przeglądania stron internetowych, możliwe jest
zablokowanie wykorzystywania plików typu cookies.
18. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne na
stronie internetowej www.aktywnaintegracja.com

Przetwarzanie i Ochrona Danych
… zgodnie z aktualnymi przepisami RODO

Na podstawie postanowień rozporządzenia 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; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o
tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:
1. Administratorem Państwa danych jest Aktywna Integracja Ryszard Sachoń, 16-001 Kleosin, ul.
Kraszewskiego 4/1, NIP: 9660633176 . Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w
firmie: Ryszard Sachoń, 16-001 Kleosin, ul. Kraszewskiego 4/1, e-mail: biuro@aktywnaintegracja.com,
tel. 602 629 446
2. Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i numer telefonu
- dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail
oraz numery telefonów
- imiona i nazwiska oraz PESEL wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej.
3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1
lit. b i f Rozporządzenia 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, a w pozostałym zakresie –
udzielona przez Państwa zgoda.
4. Ogólny cel przetwarzania powierzonych danych:
- przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili
Państwo zgodę; dane, które uzyskujemy od Państwa, są niezbędne do zorganizowania imprezy
turystycznej
- pozyskane dane są potrzebne do poprawnego sporządzenia umowy realizacji imprezy
turystycznej w zakresie i brzmieniu określonym przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych lub też wykonania usługi, nie będącej imprezą turystyczną
- imiona, nazwiska oraz PESEL uczestników imprezy są nam niezbędne do zawarcia umowy
polisy w zakresie NNW na rzecz uczestników realizowanych imprez, których to obligatoryjnie
ubezpieczamy w tym zakresie; udostępnione dane przekazane zostaną firmie PZU S.A. w formie
elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi. Dane ubezpieczyciela: Powszechny
Zakład Ubezpieczeń S.A., al.Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP 526-025-10-49, KRS 9831.
- do celów marketingowych
5. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez okres od podpisania umowy do 7 dni po
wykonaniu usługi. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany, w
przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Organizatora wynika ze szczególnych
przepisów prawa. Od mometu zakończenia umowy dane osobowe takie jak: e-mail i numer telefonu
będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku
złożenia przez klienta reklamacji, dane mogą być przechowywane przez okres 3 lat, wynikający z
przysługującego klientowi okresu dochodzenia i egzekwowania swoich roszczeń.
6. Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraża sprzeciw wobec ich
przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych
praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym za fakt
dokonania zmian uznaje się opublikowanie aktualnej jej treści oraz informacji o dokonanych zmianach
na naszej stronie www.aktywnaintegracja.pl

