
 

 
 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW NEWSLETTERA HELSKA PLAZA S.C. 

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Helska Plaża s.c. Lech Pieszak  Rafał Walczak, ul. Wiejska 11/2 

84-150 Hel  (poniżej jako „Administrator”).  

Z Administratorem danych możesz kontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, lub pod adresem 

email: helskaplaza@gmail.com 

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna 

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

a) wykonania i zapewnienia najwyższej jakości działania Newslettera Helska Plaża - podstawą prawną 

przetwarzania danych jest Twoja zgoda na korzystanie z Newslettera Helska Plaża, a w zakresie, w jakim 

dane są przetwarzane w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi - prawnie uzasadniony interes 

Helska Plaża s.c.;   

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Helska Plaża s.c. lub naszych zaufanych partnerów za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (newsletter) – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest Twoja zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej; 

c) w celach analitycznych i statystycznych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Newslettera 

Helska Plaża i najwyższej jakości oferowanych usług; przeciwdziałania potencjalnym naruszeniom 

Regulaminu przez Użytkowników; oraz zapewnienia każdemu Użytkownikowi możliwości przyjaznego i 

efektywnego korzystania z Newslettera Helska Plaża – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Helska Plaża s.c. .  

3. Informacja o odbiorcach danych  

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Helska Plaża s.c. usługi 

wsparcia teleinformatycznego, niezbędne do funkcjonowania Newslettera Helska Plaża oraz zapewnienia jej 

najwyższej jakości. Podmioty te działają jako podwykonawcy Helska Plaża s.c. i nie są uprawnione do 

przetwarzania Twoich danych dla własnych celów.  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców 

znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe 

postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania 

danych z mocy prawa. 



 

 
 

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej wyraźnej zgody. 

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy 

Twoje dane oraz ich treści. 

4. Okres przechowywania danych 

W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) lub na 

kontakt email lub telefoniczny w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, Twoje dane będą przetwarzane przez 

okres trwania wysyłki newslettera, lub przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie i ewentualne 

dalsze prowadzenie korespondencji – nie dłużej jednak niż do dnia wycofania zgody. Okres przetwarzania może 

zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych 

osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Helska Plaża s.c. . W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu wykonania i 

zapewnienia najwyższej jakości działania Newslettera Helska Plaża oraz w celach analitycznych i statystycznych, 

dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w 

powyższych celach, nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy od dnia w którym zaprzestaniesz korzystania z 

Platformy.  

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  

a) prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem, 

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych oraz kopii Twoich danych,  

c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji, 

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,  

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną 

sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie 

uzasadnionego interesu Helska Plaża s.c. (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości 

usług), 



 

 
 

g) prawo żądania przeniesienia danych osobowych, tj. przekazania danych osobowych przez 

Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. 

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy helskaplaza@gmail.com  lub pisemny na 

adres Administratora wskazany powyżej.  

W przypadku wykonywania przez Ciebie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje imię i 

nazwisko, adres email, numer telefonu; data i treść zgłoszonego przez Ciebie żądania; data i sposób jego 

rozpoznania, zostaną przez nas zarejestrowane w celu wykazania zgodności realizacji praw osób, których dane 

dotyczą, z obowiązującymi przepisami oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na ewentualne pytania. 

Administratorem tych danych jest Helska Plaża s.c. . Wyżej wymienione dane, będą przez nas przetwarzane przez 

okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania.   

6. Prawo wniesienia skargi 

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

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

 


