
 

 

Polityka Prywatności 
Data aktualizacji: 25/05/2021 

 

Polityka Prywatności czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna poprzez stronę 

internetową www.trojmiasto.pomorskie.travel jako informacja na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych 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 (dalej RODO) oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa 

każdemu użytkownikowi Witryny.  
Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności. 

 

Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób: 

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę, dalej: „Ty” 

Administrator – administratorem danych osobowych jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. Wały 

Jagiellońskie 2a, Brama Wyżynna 80-887 Gdańsk, NIP: 583-284-28-41, REGON: 192982037, dalej: „My” W sprawie danych osobowych 

prosimy o kontakt pisząc na w/w adres pocztowy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail  rodo@prot.gda.pl 

Witryna – strona internetowa pod adresem https://trojmiasto.pomorskie.travel/, 

Polityka Prywatności – niniejszy dokument. 

 

Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych., Administrator nie gwarantuje 

poprawnego działania Witryny w przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które 

są dostępne. 

 

Przetwarzamy uzyskany od Ciebie dane z formularzy na Witrynie, tj.: imię, nazwisko, adres email. Ponadto możemy gromadzić 

Państwa dane osobowe w celu: 

 zapewnienia, by treść strony internetowej prezentowała się Wam w sposób jak najbardziej efektywny,  

 marketingu, w tym dostarczania Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą naszym zdaniem zainteresować, o ile 

wyrazili zgodę w tych sprawach, 

 udziału w konkursie i/lub innych działań promocyjnych, 

 badania i analiza rynku oraz klientów, produktów i usług a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń; 

Unikamy gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla powyższych celów i nie będzie przechowywać danych 

osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub 

przepisami prawa. 

 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych przy wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by spełniać wymogi RODO. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z 

Witryny. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego 

naruszenia bezpieczeństwa danych.  

 

Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i są widoczne dla osób upoważnionych przez nas albo 

przetwarzającym, z którymi ściśle współpracujemy w ramach zapewnienia obsługi witryny, teleinformatycznej lub przechowywania danych na 

serwerze.  

Witryna używa plików cookies w celu funkcjonalności witryny i doskonalenia oferty. Są to niewielkie pliki tekstowe 

ułatwiające korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn poprzez zapisywanie ich w momencie odwiedzenia strony internetowej przez 

użytkownika. 

Możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak 

wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji. 

Wykorzystujemy pliki cookies w celu korzystania z usług dostępnych w ramach serwisu, do zapewnienia bezpieczeństwa, 

wydajnościowym Serwisu poprzez zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron, funkcjonalności Serwisu umożliwiając „zapamiętanie” 

wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. wyglądu strony internetowej, oraz reklamowym aby 

dostarczać użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 

Odbiorcą danych są podmioty zewnętrzne m.in. Google Analytics dostarczająca przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) usługę analizy sposobu korzystania z Witryny. 
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Aby indywidualnie dostosować reklamy są także przetwarzane przez dostawcę takich aplikacji jak Facebook, Google Ads. Umożliwia to 

formułowanie treści reklam w sposób precyzyjnie dostosowany do Waszych potrzeb. Klienci niebędący jednocześnie użytkownikami np. 

Facebooka nie mogą być poddawani analizie przez firmę Facebook i nie otrzymują zindywidualizowanych reklam. 

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż: 1 rok 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie 

danych osobowych. 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych 

roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 

 

 

 


