
Polityka prywatności 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą 
najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się 
bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron 
internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania 
przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako 
administratora danych. 

Zapewniamy wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia 
ich przed dostępem osób nieupoważnionych. 

  
Administratorem danych jest: 

Sopocka Organizacja Turystyczna (SOT) Plac Zdrojowy 2, 81-720Sopot, wpisana do 
krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w 

Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem  0000052554, NIP 

5851253614, REGON 191298942 

  
Cel przetwarzania 

• SOT przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego 
wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on line. Co oznacza, że 
dane te są potrzebne w szczególności do: 

- zawarcia umowy sprzedaży 
- dokonania rozliczeń 
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru 
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od 
umowy). 

  

Rodzaj danych 

SOT przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: 
 

1. Dokonywania zakupów w Serwisie: 
- imię i nazwisko 
- płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) 
- adres dostawy 
- numer telefonu 

2. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: 
- PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury) 
- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)  

3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności 
następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru 
rachunku w celu dokonania zwrotu należności. 

  



Podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w  chwili potwierdzenia 
dokonania zakupu. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne 
jednak brak zgody uniemożliwia dokonaniu zakupów w naszym sklepie.   

Czas przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu finalizacji transakcji w sklepie online.  

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie 
transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci 
roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami 
prawa.  

  

Powierzenie przetwarzania danych 

SOT może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym , w 
zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, to jest na przykład w celu przygotowania 
zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek .  

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności 
nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą 
przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób 
trzecich.  

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii 
Europejskiej. 

  
Cookies 

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem 
używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie 
specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane 
w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu 
dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia 
dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia 
te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana 
ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.  

  

 
 
 
 
 



Plugin Facebooka 

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 
1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej 
stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym 
profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że 
odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc 
zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. 
Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o 
adresie IP. 
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych 
danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook 
nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na 
portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z 
polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/  
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych 
wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na 
Facebooku. 

  
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics 

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google 
Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google 
Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze 
stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery 
Google znajdujące się w USA i archiwizowane. 

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony 
internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw 
członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest 
wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji 
adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony 
internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez 
strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony 
internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany 
przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest 
przechowywany wraz z innymi danymi Google. 
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. 
Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej 
nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych 
zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem 
IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, 
pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 


