
POLITYKA PRYWATNOŚCI RESORT MARKETING 

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej RESORT MARKETING . Strona ta stanowi własność 
firmy RESORT MARKETING SP. Z O.O. zwanej dalej „RESORT” i jest przez nią zarządzana. Resort 
szanuje prywatność wszystkich odwiedzających ww. stronę internetową. W związku z tym 
chcielibyśmy poinformować, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je 
wykorzystujemy. 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM? 

Administratorem danych jest RESORT MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 36, 60-
326 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod 
numerem KRS 509723, NIP: 7792421300, REGON: 302702926, 

2. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I PO CO? 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 b RODO w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy; 

b) art. 6 ust. 1 c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. 
przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe); 

c) art. 6 ust. 1 f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora polegających na: - organizacji i przeprowadzaniu konkursów, akcji 
promocyjnych, - marketingu bezpośrednim usług, - archiwizacji dokumentów, w tym plików 
związanych z kontaktem handlowym, takich jak portfolia, oferty, zapytania, na potrzeby umożliwienia
nam nawiązania z Państwem współpracy, - dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń, - prowadzeniu 
analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonywanych projektów. 

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w innych celach, wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (np. w 
celach rekrutacyjnych) 

3. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH? 

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz 
współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym 
dostawcy usług hostingowych oraz systemów informatycznych i pracownicy oraz współpracownicy 
takich podmiotów. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania 
[zautomatyzowanego podejmowania decyzji], jak i nie będą przekazywane do państw trzecich. Jeżeli 
wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osob 

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku 
prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego 
upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 
przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres 
niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych); 



b) dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, 

c) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania. 

5. UPRAWNIENIA 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które 
przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z 
nami. Wówczas, w zależności od treści Państwa wniosku: 

a) Udzielimy Państwu potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do nich, 
jak również możemy dostarczyć Państwu kopię danych podlegających przetwarzaniu; 

b) Dokonamy sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych; 

c) W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, 
zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do: - usunięcia danych osobowych; - ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych; - przeniesienia danych osobowych; - sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych. 

d) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie 
Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają 
Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować, 
wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@resortmarketing.pl, w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Państwa danych osobowych. 

7. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych 

1. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu 
zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W 
szczególności Administrator oświadcza, że opracował niniejszą politykę bezpieczeństwa oraz 
instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych. 

2. Administrator oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na 
podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Administratora), która zostanie 
dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Państwa danych osobowych zostanie 
zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie 
informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.


