
Warunki przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych 

 
Klikając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jako osoba, której to dotyczy, udziela Pan/Pani 
swojej dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl paragrafu 13 
ust. 1 lit. a) Ustawy nr 18 Dz.U. z 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych przepisów (zwana dalej „Ustawą”) i 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w przypadku przetwarzania danych 
osobowych i o swobodnym przepływie takich danych (zwane dalej „Rozporządzeniem“) 
 

Swoją zgodę można odwołać w każdym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej 
info@visitliptov.sk poprzez przesłanie wniosku do operatora spółki Klaster LIPTOV - Stowarzyszenie 
Obsługi Ruchu Turystycznego, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptowski Mikułasz. Odwołanie zgody nie ma 
wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej 
odwołaniem. 
 

Informacje uzupełniające dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z paragrafem 
19 i paragrafem 20 Ustawy i art. 13 i 14 Rozporządzenia: 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
dla systemu informatycznego: System informatyczny marketing bezpośredni 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, których to dotyczy zgodnie z paragrafem 19 i 
paragrafem 20 Ustawy nr 18 Dz.U. z 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych przepisów (zwanej dalej „ustawą“) i art. 14 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w przypadku przetwarzania danych osobowych i o 
swobodnym przepływie takich danych (zwane dalej „Rozporządzeniem”) 
Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, 
jak z nimi postępujemy, do jakich celów je używamy, komu możemy je przekazać, gdzie można uzyskać 
informacje o swoich danych osobowych i skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania 
danych osobowych. 
Dane identyfikacyjne i kontaktowe: 
Operatorem przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe jest spółka Klaster LIPTOV – Stowarzyszenie 
Obsługi Ruchu Turystycznego, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptowski Mikułasz, Regon: 42 168 724, 
kontakt (info@visitliptov.sk, +421 44 55 65 401). 
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych: 
dpo4@proenergy.sk 
1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest: prowadzenie działań marketingowych 
(informowanie o nowościach, rabatach i innych ofertach marketingowych)  
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: dobrowolnej zgody osoby, której to dotyczy, 
zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 lit. a) Ustawy i art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 
Uprawnione interesy operatora lub osoby trzeciej 
Nie dokonuje się przetwarzania danych osobowych w celu uprawnionych interesów operatora lub 
osoby trzeciej. 

2. Identyfikacja przetwarzanych danych osób, które to dotyczy. 

Osobami, których dotyczy przetwarzanie danych są: posiadacze karty Liptov Region Card. 
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail. 

3. Identyfikacja odbiorców, kategorie odbiorców 

Operator może przekazać dane osobowe uprawnionym podmiotom, którymi są instytucje i 
organizacje, które mają prawo do przetwarzania danych na podstawie osobnego przepisu lub 
partnerom umownym (szczególnie pośrednikom), którzy na podstawie umów zobowiązali się 
przyjąć odpowiednie zabezpieczenia w kierunku ochrony danych osobowych, w następujący 
sposób:  
 

Inny uprawniony podmiot  powszechnie obowiązujący przepis prawny zgodnie 
z paragrafem 13 ust. 1 lit. c) Ustawy nr 18 Dz.U. z 
2018 r. o ochronie danych osobowych oraz o 
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zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów 

Regionalne Stowarzyszenie Obsługi Ruchu 
Turystycznego Region Liptów, Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptowski Mikułasz, regon: 42219906 

paragraf 34 Ustawy nr 18 Dz.U. z 2018 r. o ochronie 
danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu 
niektórych przepisów 

 
Za zgodą osoby, której to dotyczy lub na jej życzenie, dane osobowe mogą być przekazane 
kolejnym odbiorcom. 

4. Przekazanie danych osobowych do kraju trzeciego / organizacji międzynarodowej 

Nie dokonuje się przekazania danych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
5. Identyfikacja źródła, z którego uzyskano dane osobowe 

Bezpośrednio od osoby, której to dotyczy (osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
telefonicznie, za pośrednictwem strony internetowej operatora) 

6. Okres przechowywania danych osobowych 

Operator przetwarza dane osobowe do czasu niezbędnego do spełnienia celu, jednak nie dłużej 
niż do daty ważności karty Liptov Region Card. 

7. Profilowanie 

Operator nie przetwarza danych osobowych poprzez profilowanie lub w podobny sposób oparty 
na automatycznym indywidualnym podejmowaniu decyzji. 

8. Prawa osoby, której to dotyczy 

Osoba, której to dotyczy, ma prawo zażądać od operatora dostępu do swoich danych osobowych, 
które są przetwarzane, prawo do poprawienia swoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzaniu danych osobowych, prawo do nieefektywności automatycznego indywidualnego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, prawo do przenoszenia danych osobowych, jak 
również prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania organu nadzorującego. Jeżeli 
operator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której to dotyczy, osoba, której to 
dotyczy, ma w każdym momencie prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych. 
Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych na podstawie 
zgody udzielonej przed jej odwołaniem. Osoba, której to dotyczy, może skorzystać ze swoich praw 
poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres: info@visitliptov.sk lub pisemnie na adres 
operatora. 

9. Obowiązek podania danych osobowych 

Osoba, której to dotyczy, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, na podstawie uzgodnienia 
(podanie danych nie jest wymogiem ustawowym / umownym), w przypadku niepodania danych, 
nie będzie dostawać informacji o nowościach, rabatach czy innych ofertach marketingowych. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


