OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KALWA
ul. Polna 83, 12-130 Pasym
NIP: 701-095-31-88. REGON: 384766760
Tel. 89 621-20-87, kom. 696 073 466

Polityka prywatności i stosowania plików cookies
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (określane dalej jako „RODO”) przez serwis internetowy Kalwa (dalej:
Serwis) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Kalwa Sp. z o.o. z
siedzibą w Pasymiu, przy ul. Polna 83, 12-130 Pasym, wpisany do rejestru
przedsiębiorców pod numerem NIP: 701-095-31-88 (dalej: Administrator), e-mail:
kalwa@kalwa-energopol.pl. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych e-mail: kalwa@kalwa-energopol.pl.
2. Kalwa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego
klienta Kalwa i użytkownika serwisów należących do Kalwa obowiązuje aktualna Polityka
Prywatności znajdująca się na stronie http://www.kalwa-energopol.pl/regulamin.
3. Kalwa nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów. Jakiekolwiek wprowadzane
zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na powyższą podstawową zasadę. Jeśli nie
zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu należącego do Kalwa
oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Kalwa.
4. Dane osobowe. W czasie korzystania z serwisu należącego do Kalwa możesz zostać
poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie
formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości
przypadków imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie
wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Gromadzone dane
służą głównie do:
a. udzielania odpowiedzi na pytania klientów zadawane przy użyciu formularza,
b. przyjęcia rezerwacji złożonej przy użyciu rezerwacji na stronie,
c. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,
d. informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi
kontaktu, kiedy jest to konieczne.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY KALWA
ul. Polna 83, 12-130 Pasym
NIP: 701-095-31-88. REGON: 384766760
Tel. 89 621-20-87, kom. 696 073 466

5. Zamawianie usług i produktów. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Kalwa
wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje operator
płatności. W tym przypadku tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane
podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego
serwerze i są szyfrowane.
6. Wysyłanie niezapowiedzianych wiadomości do klientów. Kalwa zastrzega sobie prawo
do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe
posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kalwa rozumie informacje odnoszące się
bezpośrednio do jego serwisów oraz usług i produktów (np. promocje, aktualności
produktowe), niekomercyjne listy (np. informacje o naszej firmie, komentarze) oraz
własne informacje komercyjne.
Kalwa ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego
minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie,
co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach
i usługach.
7. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich. Kalwa nie weryfikuje i nie monitoruje
informacji na temat wieku osób odwiedzających nasze serwisy. Osoby niepełnoletnie nie
powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług
świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
8. Jawne dane osobowe. Dane osobowe podane na serwisach należących do Kalwa przy
okazji na przykład wysyłania komentarzy pod artykułami lub na forum itp. są dostępne
dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Kalwa nie ma możliwości
zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają
do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce
Prywatności. Prosimy o rozważne wpisywanie swoich danych w tych miejscach
serwisów.
9. Rezygnacja z naszych usług. Administrator oferuje użytkownikom możliwość
zrezygnowania z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji, już
w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających.
Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie
z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji
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wysyłanych za pomocą listów elektronicznych czy rezygnacji z naszych usług. Można
tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas
wiadomości lub wysyłając e-mail pod adres: kalwa@kalwa-energopol.pl.
Użytkownikowi przysługuje również prawo do zapoznania się ze swoimi danymi,
przechowywanymi przez Kalwa oraz prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich
nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.
Kalwa zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed
korzystaniem z naszych serwisów internetowych oraz przed udostępnianiem danych.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie
swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich
stosownych dokumentach dotyczących prywatności), proszony jest o powstrzymanie się
od korzystania z witryn internetowych Kalwa. Prawo do przeniesienia danych nie ma
zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy
obiektami hotelowymi.
10. Ochrona danych. Kalwa wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych
osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich
przesyłaniu Kalwa wykorzystuje połączenie szyfrowane.
Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione
na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty
uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
Kalwa nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane
przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.
11. Partnerzy. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe
podane są w serwisach należących do Kalwa.
W przypadku pytań proszę pisać na adres: kalwa@kalwa-energopol.pl.
12. Kontakt. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony
prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią
kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: kalwa@kalwa-energopol.pl.
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PLIKI COOKIES
Strona kalwa-energopol.pl używa plików cookies dla wygody internautów. Pliki typu cookies
to bezpieczne dane, pliki tekstowe niemające możliwości uruchomienia lub dodatkowych
uprawnień, zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Przeglądarki internetowe
domyślnie dopuszczają przechowywanie i używanie plików cookies.
Pliki cookie umożliwiają:
1. szybsze działanie strony www;
2. pozwalają w przypadku sklepów internetowych, pamiętanie zawartości koszyka;
3. pozwalają gromadzenie danych statystycznych (Google Analytics, Facebook);
4. przechowywują informacje umożliwiające dostosowanie serwisu do preferencji
użytkownika.
5. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
6. uwierzytelnianie osób korzystających z serwisu,
7. dostarczanie Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie
można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie
wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym.
Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies
i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub konfiguracji usługi. Wyłączenie stosowania plików cookie może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony www. Strona internetowa może korzystać
z usług internetowych firm trzecich (Google, Facebook itp.). Można dokonać zmiany
warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce internetowej:
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Opera
• Safari

