
Witaj! Jeśli czytasz ten tekst, to prawdopodobnie lubisz troszczyć się o Twoją prywatność. To bardzo 

dobrze. My też lubimy dbać o wszelkie dane naszych klientów. Dlatego opracowaliśmy politykę 

prywatności. To zbiór zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Poniżej znajdziesz ich 

pełną treść. 

 

Polityka została opracowana na podstawie przepisów o RODO - Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych 

 

Nasza polityka prywatności 

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ? 

 

Tomasz Kałuża, prowadzący jednoosobową działalność gospodarcza zarejestrowaną w 

Tarnowie, ul. Romanowicza 36a/5, kod pocztowy 33-100, wpisaną do rejestru Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 381305595,  której 

nadano NIP: 6292490295 

 

2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych 

W jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować 

się z nami tradycyjną drogą pocztową pod adresem ul. Romanowicza 36a/5, kod pocztowy 

33-100, miasto Tarnów, lub drogą elektroniczną kierując wiadomości na adres 

biuro@revenuedlahoteli.pl 

 

3. W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe ? 

Przetwarzamy Twoje dane zawsze gdy: 
 
a. korzystasz z naszych usług, w szczególności kiedy korzystasz z naszych Produktów 

Cyfrowych 
b. bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konkursach i akcjach 

promocyjnych 
c. w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w 

celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych lub w 
sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa 

d. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje 
marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych, pod warunkiem, że wcześniej 
wyraziłeś/-aś na to zgodę, np. zapisując się do newslettera lub podając swój adres 
mailowy na naszej stronie, jednocześnie akceptując przepisy zawarte w niniejszej polityce 
bądź inny dokument, np. Regulamin. 
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e. Twoje dane wykorzystujemy również kiedy skontaktujesz się z nami za pomocą ogólno-
dostępnych adresów mailowych, formularzy oraz numerów telefonów, na podstawie 
czego może odbywać się dalsza korespondencja, np. składanie ofert w zakresie 
współpracy oraz prowadzonych przez nas szkoleń 

 
4. Czy muszę podawać moje dane ? 

 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do 
korzystania z naszych usługi prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są 
niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa 

 
5. Jakie dane przetwarzamy ? 

 
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny i 
może zawierać następujące informacje: 
 

a. Imię i Nazwisko 
b. Adres e-mail 
c. Dane zawarte w korespondencji e-mail 
d. Dane użyte w formularzu kontaktowym na naszej stronie 
e. Dane o których poinformujesz nas podczas rozmowy telefonicznej 
f. Adres zamieszkania 
g. Adres wykonywanej działalności gospodarczej 
h. Dane rejestrowe Twojej firmy 
i. Numer NIP 
j. Numer telefonu 
k. Adres IP 
l. Statystyki związane z otrzymywaniem newslettera 

 
Możemy również korzystać z narzędzi, które gromadzą szereg informacji na Twój temat 
związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej. Chodzi w szczególności 
o poniższe informacje: 
 

a. informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej 
b. identyfikator użytkownika (user-ID) 
c. data odwiedzin strony 
d. przeglądanie podstron 
e. czas spędzony na stronie 
f. kliknięcia w poszczególne linki 
g. źródło z którego trafiasz na naszą stronę 
h. Twoja płeć 
i. Twoja przybliżona lokalizacja 

 
 

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych 
osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z 
typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod 
uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone 
zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym 
został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności 
również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 



Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których 
korzystamy, Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na 
zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. Informacje Anonimowe 
wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i 
ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności 
reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam 
wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. 
 
 

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane ? 
 

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący: 
 

a. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie 
trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, 

b. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje 
dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie, 

c. dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – 
okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia 
roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, 
dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami 
prawa przysługuje 

d. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów 

 
 

7. Kim są odbiorcy Twoich danych ? 
 

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca 
wykonywanie takich czynności. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje 
dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na 
nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa. Przy 
wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi 
księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi 
informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych 
przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze. W takim przypadku powierzamy 
dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie 
(na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich 
danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo. 
 
Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: 
 
a. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, i współpracownikom, którzy 

muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki, 
b. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego 

celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna), 
c. innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez 

nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) 
 

 



8. W jaki sposób chronicie moje dane ? 
 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

 
 

9. Czy przekazujecie moje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych ? 
 

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich 
przekazywaniem do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich 
w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach 
zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi 
gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy 
zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych 
klauzul umownych 

 
 

10. Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych ? 
 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa: 
 

a. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek 
informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO), 

b. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO), 
c. wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. 

poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych, 
d. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 

RODO), 
e. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego 

Administratora (zgodnie z art. 20 RODO), 
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną 

sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru 
bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli 
przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione 
podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na 
potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z 
takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków 
skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych 
osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

h. wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. 
„prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy: 
 
- Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, 
- złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, 
- dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 
 



Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) 
stosownego oświadczenia: 
 
- drogą e-mailową pod adresem: biuro@revenuedlahoteli.pl 
- pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: 

 Tomasz Kałuża 
 Ul. Romanowicza 36a/5 
 33-100 Tarnów   
 
i. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) 
 
 

11. Zmiana bądź aktualizacja Polityki prywatności 
 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego 
obowiązujące prawo lub zaistnieją inne przesłanki, np. zmiany technologiczne, które 
wymuszą taką zmianę. Jeżeli wprowadzimy zmiany  charakterze istotnym za każdym razem 
poinformujemy Cię o tym. Korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza 
zgodę na aktualizacje niniejszej polityki. 

 
12. Polityka plików Cookies 

 
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki 
cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu 
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz 
system teleinformatyczny lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. W plikach 
cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie 
systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. 

 
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki 
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na 
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy 
kolejnym wejściu na stronę 

 
13. Czy kierujecie do mnie celowane reklamy ? 

 
Tak, korzystamy z narzędzi reklamowych, w ramach których możemy kierować reklamy do 
określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, 
zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony. 
 
Administrator korzysta również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu 
Facebook i zapewnianych przez Facebook z siedzibą w USA.  W ramach tych narzędzi 
kierowane są reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w 
oparciu o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług. 
W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników 
odwiedzających stronę www.revenuedlahoteli.pl, został na niej zaimplementowany Pixel 
Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu. 
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w 
Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela 
Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator 
informowany jest jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach jego strony. Facebook 



może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach 
korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w 
tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a 
informacji o nich opisane są w polityce prywatności Facebooka 

 
14. Informacje końcowe 

 
- Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.07.2022 
- w jakichkolwiek sprawach związanych z Polityką prywatności należy kontaktować się z 
użyciem adresu email: biuro@revenuedlahoteli.pl 
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