
Polityki prywatności i stosowania plików cookies 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych 

przez serwisy internetowe : 

bosbydgoszcz.pl , hotel-zawisza.pl, przystanbydgoszcz.pl, torbydbydgoszcz.pl 

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  zawartych w Serwisach są  Bydgoskie 

Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  ul. Gdańska 163, 85-915 

Bydgoszcz KRS: 0000812467  (dalej: Administrator).   W sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

info@bosbydgoszcz.pl  

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu 

o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie 

ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem 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. 

 Przetwarzania danych w związku z korzystaniem z serwisów  

 Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych 

oferowanych usług. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez 

użytkowników Serwisów oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa 

upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

1.Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników Serwisu dane   

osobowe, jedynie w celu: 

a) udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza 

kontaktowego, maila 

b) przyjęcia rezerwacji przy użyciu  system  rezerwacji  online, 

c) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,  

przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient 

wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji 

lub składania zapytania przez formularz kontaktowy. Zgoda na przetwarzanie danych 

w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta 

poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane 

takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora, 

d) realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w  szczególnych 

przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy 

monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektów. 



e) przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających profile 

Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Linkedin, 

Facebook,Istagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem 

profilu,  w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz 

promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i usług . Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.  

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na 

mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych 

(np. obsługa prawna, IT) 

3.Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych   

4.Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

5. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i 

celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez korzystania z 

Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, natomiast dane związane z 

wysyłką newslettera – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego 

sprzeciwu względem przetwarzania danych.  Okres przetwarzania danych może być 

przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w 

zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane 

są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane . 

6.Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego 

zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które 

wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec 

klientów, kontrahentów. 

 Pliki Cookies 
 

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 

plikach cookies. 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 



internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

unikalny numer. 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 

struktury i zawartości  

• integacji z portalami społecznościowymi (np. Istagram  Facebook); 

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów 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 Użytkownika Serwisów. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć 

na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów. 

5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod 

adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może 

zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w 

zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy 

informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. 

 

http://wszystkoociasteczkach.pl/

