
Strona 1 z 9 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

do zasad przetwarzania danych osobowych w serwisie. 

 

Zgodnie z wymogami 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 Osobowych) 

RODO 1  – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, w szczególności art. 5 i 15 

ROZPORZĄDZENIA. 

 

Preambuła 

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które pozostawiasz u nas podczas 

dokonywania rezerwacji, rejestracji, subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na 

otrzymywanie powiadomień drogą mailową lub sms-ową były bezpieczne i wykorzystywane 

wyłącznie do celów, w których świadomie je powierzasz. Aby mieć pewność naszych starań, 

stworzyliśmy niniejszy dokument, który opisuje ochronę i przetwarzanie danych osobowych, 

które nam przekazujesz na portalu Winezja.pl (www.winezja.pl). 

 

I. Informacje ogólne 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe jest ich Administrator 

Administratorem danych osobowych (Danych Osobowych) użytkowników i odwiedzających 

stronę Winezja.pl - www.winezja.pl (podmioty danych) jest Vino-Klub.cz s.r.o. z siedzibą w 

Pradze przy ul. Opletalova 25, 1110 00 Praha 1, spółka prawa czeskiego, wpisana w 

rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem C 

124931. 

2. Definicje terminów. 

Na potrzeby RODO rozumie się: 

a) „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”); możliwa do 

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na 

przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora 

sieci lub jednego lub więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, 

tożsamość genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby 

fizycznej; 

b) „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji z danymi osobowymi lub 

zestawami danych osobowych wykonywaną z pomocą lub bez pomocy 

zautomatyzowanych procedur, taką jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, 
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strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie , inspekcja, 

wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne 

ujawnienie, uzgodnienie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie; 

c) „profilowanie” oznacza jakąkolwiek formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych polegającą na ich wykorzystaniu do oceny niektórych aspektów osobistych 

dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub oceny aspektów związanych z 

wykonywaną przez nią pracą, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, preferencje, 

zainteresowania, rzetelność, zachowanie, miejsce pobytu lub ruch; 

d) poprzez „pseudonimizację” przetwarzania danych osobowych w taki sposób, że nie 

można ich już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania 

dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są 

przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewnić, 

że nie jest przypisany do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej; 

e) „rejestruje” każdy uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według 

specjalnych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest scentralizowany, zdecentralizowany, 

czy podzielony z funkcjonalnego lub geograficznego punktu widzenia; 

f) „administrator” to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, 

który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych 

osobowych; jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, prawo to może określić administratora danych lub 

specjalne kryteria jego ustalenia; 

g) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję 

lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe na rzecz administratora; 

h) „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny 

podmiot, któremu przekazywane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną 

trzecią, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą uzyskać dane osobowe w ramach 

specjalnego dochodzenia zgodnie z prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za 

odbiorców; przetwarzanie tych danych osobowych przez te organy publiczne musi 

odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych dla danych celów 

przetwarzania; 

i) „osoba trzecia” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot 

niebędący osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym lub 

osobą bezpośrednio podległą administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, który 

jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych; 

j) „zgoda” osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne 

wyrażenie woli, poprzez którą osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie 

jej danych osobowych w drodze oświadczenia lub innego oczywistego potwierdzenia; 

k) „naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa, 

które prowadzi do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany 
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lub nieuprawnionego udostępnienia lub ujawnienia przesyłanych, przechowywanych lub w 

inny sposób przetwarzanych danych osobowych; 

l) „dane genetyczne” oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych 

cech genetycznych osoby fizycznej, które dostarczają unikalnych informacji o jej fizjologii 

lub zdrowiu i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej danej osoby 

fizycznej; 

3. Podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych 

Vino-Klub.cz s.r.o. przetwarza Dane Osobowe osób, których dane dotyczą, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności czeskim oraz 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, RODO). 

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z 

poniższych warunków i tylko w odpowiednim zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 RODO: 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie tej osoby, 

której dane dotyczą; 

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów odpowiedniego administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych 

 

Żaden z powyższych punktów nie dotyczy danych dzieci. Administrator w związku z 

działaniem Serwisu nie przetwarza danych osób niepełnoletnich. 

 

II. Zakres i cel gromadzonych danych 

1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w serwisie internetowym w celu 

umożliwienia korzystania z funkcji serwisu, w tym w sposób automatyczny podczas 

korzystania z serwisu, tj. 

a)  rejestracja w serwisie; 
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b) skuteczne działanie i funkcjonowanie serwisów internetowych oraz zapewnienie ich 

bezpiecznego korzystania, w tym wykrywanie nadużyć i analiza, wypełnienie obowiązków 

reklamacyjnych związanych z ich funkcjonowaniem 

c) przygotowywanie i przedstawianie ofert oraz otrzymywanie informacji biznesowych 

dostosowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dotyczą Dane Osobowe, w 

szczególności przesyłanie przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-

mail zamówionego Newslettera; 

d)  w celu publikacji Treści 

2. Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie: 

1. w celu rejestracji w serwisie – przetwarzamy następujące Dane Osobowe: 

1.1.  data urodzenia (wymagane w świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

do potwierdzenia pełnoletności osoby rejestrującej się w serwisie), adres e-mail, hasło, 

adres IP, pliki cookies 

1.2. podstawą prawną przetwarzania jest: „niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji środków na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” – art. ). ust. 1 lit. b RODO; 

2. podczas dokonywania rezerwacji przetwarzane są następujące Dane Osobowe : 

2.1. imię i nazwisko, data urodzenia (niezbędne w świetle przepisów ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości do potwierdzenia wieku nabywcy) adres, adres IP, pliki cookies, adres 

dostawy (ulica, numer domu, miasto i kod pocztowy), telefon kontaktowy , numer 

zamówienia 

2.2. podstawą prawną przetwarzania jest: „niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia środków na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” Art. 6. ). ust. 1 lit. b RODO; 

3. W celu realizacji obowiązków Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących 

umów zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu oraz funkcjonowania Serwisu 

przetwarzane są następujące Dane Osobowe 

3.1. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miasto i kod pocztowy) , 

adres IP, pliki cookies, numer rachunku bankowego 

3.2. podstawą prawną przetwarzania jest: „niezbędność przetwarzania do wykonania 

umowy oraz prawnie uzasadniony interes z art. 6. ust. 1 lit. b i f RODO; 

4. w celu przygotowania i prezentacji ofert oraz otrzymywania informacji biznesowych 

dostosowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą, w 

szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail 

zamówionego Newslettera. Użytkownik lub na podany przez Użytkownika numer telefonu 

oraz zamówione alerty SMS przetwarzane są Dane osobowe: 

4.1.  imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, numer telefonu, adres (ulica, numer domu, 

miejscowość i kod pocztowy), dane rezerwacji i data rejestracji w Systemie – podstawa 

prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. ). ust. 1 lit. f RODO; 

4.2. w celu efektywnego działania i funkcjonowania serwisu, oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa jego użytkowania, w tym wykrywania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, 
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w tym statystyk sprzedaży oraz przeglądania podstron serwisu, następujące Dane 

Osobowe wymienione w pkt. 2.1 są przetwarzane. Art. 6. ust. 1 lit. b RODO; 

5. Żaden z powyższych punktów nie dotyczy Twoich dzieci. W związku z działaniem serwisu 

Administrator nie przetwarza danych osób małoletnich. 

 

III. Okres, przez który będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe 

Dane osobowe zebrane w serwisie będą przechowywane do celów fakturowania 

maksymalnie przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

zapłaty podatku związanego z umową zawartą w serwisie lub za jego pośrednictwem. W 

pozostałym zakresie uzasadnionym celem przetwarzania Dane Osobowe będą 

przechowywane tak długo, jak będzie istniała podstawa prawna ich przetwarzania, chyba że 

obowiązujące przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przechowywania, np. do 

wykorzystania w postępowaniu dowodowym dotyczącym funkcjonowania serwisu lub inne 

działania Administratora. Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną 

usunięte lub zanonimizowane. 

 

IV. Dobrowolne podanie Danych Osobowych 

1. Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale w wielu przypadkach 

niezbędne do realizacji jednego lub większej liczby celów przetwarzania danych osobowych 

określonych w ust. II powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w 

przypadku ich niepodania Dane Osobowe w serwisie (dotyczy to w szczególności: rejestracji 

w serwisie, realizacji umów, w tym zamówień, zwrotów i reklamacji, otrzymywania 

zamówionych informacji handlowych na podany adres e-mail i/lub numer telefonu, subskrypcji 

newslettera). 

 

V. Pliki cookie 

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

przechowywane i zapisywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik 

korzysta z Serwisu, które umożliwiają: 

a) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 

każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 

b) optymalizacja serwisu pod potrzeby Użytkowników, w tym dostosowanie sposobu 

prezentacji 

c)  oferty według potrzeb Użytkownika 

d)  zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu; 

2. Administrator informuje, że podczas korzystania z serwisu, automatycznie zbierane są 

dane w logach systemowych za pośrednictwem ww. plików Cookies. Co do zasady dane te 

nie stanowią danych osobowych (nie umożliwiają identyfikacji użytkownika). Jednak niektóre 

informacje, w zależności od ich treści i sposobu wykorzystania, mogą być powiązane z 

konkretną osobą i tym samym zostać uznane za dane osobowe. 

3. Dane te przetwarzane są w celach niezbędnych do sprawnego funkcjonowania serwisu; 

przede wszystkim w celach technicznych dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników 
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oraz zbierania ogólnych informacji statystycznych o funkcjonowaniu serwisu, niezbędnych do 

usprawnienia jego działania. 

4. Od momentu wejścia Użytkownika na stronę internetową system przechowuje informacje o 

numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik 

łączy się ze stroną internetową. Administrator przetwarza również dane dotyczące czasu 

połączenia Użytkownika z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne związane z aktywnością 

Użytkownika w serwisie. 

5. Każdy, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików 

Cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

Ustawienia mogą w szczególności blokować obsługę plików Cookies lub informować o 

każdym „użyciu” Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są 

w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika. 

6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w 

Serwisie, w szczególności na profilowanie, które zostanie opisane w kolejnym punkcie. 

 

VI. Profilowanie danych osobowych 

1. Za pomocą plików cookies możemy poznać preferencje użytkownika, np. poprzez analizę 

częstotliwości odwiedzin strony internetowej, wizyt na stronach poszczególnych produktów i 

innych podobnych zachowań na stronie. Analiza ta pomaga nam lepiej zrozumieć 

oczekiwania odwiedzających witrynę internetową, a tym samym stale ulepszać jej działanie. 

Dzięki tej technologii możemy przede wszystkim prezentować te oferty, które najlepiej 

odpowiadają potrzebom danej osoby, ale przede wszystkim możemy tworzyć unikalne oferty 

lub rabaty dla danego Użytkownika, niedostępne dla innych. 

2. To działanie serwisu będzie nazywane profilowaniem zgodnie z terminologią przyjętą w 

Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Profilowanie w serwisach może odbywać 

się również na podstawie danych osobowych, historii transakcji, historii opinii, historii 

ulubionych win oraz połączenia tych danych z danymi zawartymi w plikach cookies. 

3. Wszędzie tam, gdzie stosujemy automatyczne profilowanie, poprosimy o Twoją zgodę. 

4. Oferty wynikające z profilowania będą udostępniane w formie dopuszczonej przez 

Administratora za Twoją zgodą. 

5. Brak Twojej zgody na wykorzystywanie przez witrynę plików cookies nie pozwala nam na 

dopasowanie przekazów reklamowych do Twoich zainteresowań. I może narazić Cię na 

przeglądanie wiadomości, które nie są związane z Twoimi potrzebami. 

 

VII. Prawa i obowiązki usługodawcy 

1. Administrator ma obowiązek udostępnić wybrane Dane Osobowe właściwym organom lub 

osobom trzecim, które zwrócą się o takie informacje, opierając się na odpowiedniej podstawie 

prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

2. W przypadku, gdy świadczenie usługi wymaga przekazania Danych Osobowych 

podmiotom trzecim, Administrator powierza przetwarzanie Danych Osobowych na podstawie 

pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie wiarygodnym 

podmiotom świadczącym usługi, Usługodawca (m.in. hosting, administracja, utrzymanie i 
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zarządzanie serwisami internetowymi, a także usługi z zakresu optymalizacji przekazu i 

zarządzania akcjami promocyjnymi). 

3. Upoważnienie do przetwarzania lub udostępnienia Danych Osobowych podmiotom 

świadczącym usługi na rzecz Administratora lub bezpośrednio na rzecz Użytkownika 

następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, w tym realizacji umów, 

w szczególności Rezerwacji, obsługi reklamacji oraz korzystanie z usług finansowych. 

dostępnych w Serwisie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych przez przetwarzającego 

1. Procesorami w rozumieniu Polityki Ochrony Danych Osobowych są podmioty wymienione 

w pkt VII, które przetwarzają Dane Osobowe w imieniu Usługodawcy. 

2. Procesor jest upoważniony i ma prawo przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celach i 

zakresie określonym w umowie z Administratorem, przy czym Administrator zastrzega, że te 

cele i zakres są niezbędne do świadczenia usługi. 

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terytorium Czech, państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub na terytorium sygnatariusza Porozumienia o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Powyższe nie dotyczy UPS, który jest 

Administratorem wszystkich danych w procesie dostawy zamówienia. 

4. Procesor przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i jest do tego zobowiązany przepisami prawa oraz umową zawartą z Administratorem, 

w szczególności z Procesorem: 

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w 

zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych. 

b) podejmuje działania w celu zapewnienia: 

 i) możliwości zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności 

systemów i usług przetwarzania; 

 ii) możliwość szybkiego przywrócenia dostępności i dostępu do danych osobowych w 

przypadku incydentu fizycznego lub technicznego; 

 iii) regularne testowanie, pomiary i ocena skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. 

c) stosuje środki bezpieczeństwa Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż 

stosowany przez Administratora. 

5. Procesor może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe wyłącznie 

na żądanie Administratora Danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwróci się 

bezpośrednio do przetwarzającego o zmianę lub usunięcie swoich danych osobowych, 

przetwarzający zgłosi to żądanie administratorowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 

dni roboczych. 

6. Procesor nie może przetwarzać Danych Osobowych w żadnym innym celu niż wypełnienie 

obowiązków określonych w umowie z Administratorem i opisanych w Zasadach Ochrony 

Danych Osobowych. Procesor nie może udostępniać danych osobowych podmiotom trzecim. 
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7. Przetwarzający odpowiada wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą szkody, jaką ta 

osoba może ponieść w wyniku działań i zaniechań Przetwarzającego. 

 

IX. Prawa osoby, której dotyczą Dane Osobowe 

1. Każda osoba, która pozostawiła swoje dane w serwisie internetowym Administratora lub 

przekazała je Administratorowi w inny sposób posiada: 

a) Prawo do informacji 

b) Prawo dostępu do danych osobowych 

c) Prawo do poprawiania lub uzupełniania niedokładnych danych osobowych; 

d) Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia „zapomnianym”) w określonych 

przypadkach; 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania 

f) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania 

g) Prawo żądania przeniesienia danych; 

h) Prawo do wniesienia sprzeciwu lub skargi na przetwarzanie w określonych przypadkach; 

i)  cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

j) Prawo do otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych w 

określonych przypadkach; 

k) Inne uprawnienia określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w RODO po 

jego wejściu w życie. 

2. W celu realizacji powyższych uprawnień należy kontaktować się z Administratorem 

poprzez dowolną formę kontaktu podaną w serwisie, przy czym szczególnie preferowane jest 

tutaj pisemne lub mailowe pozostawienie dowodu takiego kontaktu. 

3. Jeżeli Użytkownik podaje w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich 

imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić tylko pod warunkiem, 

że nie narusza obowiązujących przepisów prawa i danych osobowych prawa tych osób. 

4. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania Danych Osobowych oraz treści 

przekazanych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu i 

za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązujących przepisów prawa, chyba że 

uzyska zgodę tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych oraz ich treści w 

zakresie lub celu określonym w Polityce Prywatności oraz poza korzystaniem z Serwisu. 

5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

związku z przetwarzaniem Danych Osobowych, w szczególności Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl /pl/p/kontakt 

 

X. Ochrona danych osobowych 

1. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu, w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych Administrator: 

a)   stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, 

b) stosuje środki w celu zapewnienia: zdolności do zapewnienia zawsze poufności, 

integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; możliwość szybkiego 
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przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych w przypadku incydentu 

fizycznego lub technicznego; 

c) regularne testowanie, pomiary i ocena skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania; 

d)  szkolenia pracowników upoważnionych do kontaktu z Użytkownikiem oraz przetwarzania 

danych. 

2.  Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych, w tym 

podejrzenie udostępnienia plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym 

charakterze lub innych niż pliki mechanizmów destrukcyjnych, należy zgłaszać Usługodawcy 

za pośrednictwem konta e-mail: winezja@vino-klub.cz. 

 

 

 

 

XI. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Zgodnie z art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych: 

EVERY REGARD s.r.o 

Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, 710 00, Republika Czeska 

ID: 05460034  

Reprezentowany przez: Miroslav Kalinský, działający na podstawie pełnomocnictwa 

E-mail: dpo_winezja@everyregard.one  

WWW: https://www.everyregard.one  

Skrzynka danych: 8624hkb   

Telefon: + 420 607 888 494 

Pan Miroslav Kalinský, Na Výspě 12, Ostrava, 700 30, powierzono pełnienie funkcji 

Pytania i odpowiedzi dotyczące pełnienia funkcji Rzecznika można znaleźć tutaj: 

https://www.uodo.gov.pl/p/wyznaczeni-i-status-iod 

 

XII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w Polityce Ochrony Danych Osobowych zastosowanie mają 

przepisy ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, w tym RODO. 

 

W Warszawie dnia: 13.09.2022 

ZDZISŁAW TADEUSZ DALECKI, kierownik 

LESZEK KACZOR, dyrektor zarządzający 

 


