OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o
Danych Osobowych (RODO), czyli 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. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby
poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w
związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie
wymagają od Państwa żadnego kontaktu z RamMultimedia Marcin Baran, Prosimy natomiast
o zapoznanie się z poniższą informacją.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Baran prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą RamMultimedia Marcin Baran z
siedzibą w Krakowie przy ul. Jana Stanisława Bystronia 5a 31-999 miasto Kraków
2. Dane kontaktowe firmy : e-mail: biuro@wirtualne-spacery.pl , biuro@rammultimedia.pl
tel. +48 505 46 47 47, adres korespondencyjny ul. Bystronia 5a, 31-999 Kraków;
NIP: PL 6772179189 REGON: 368937799
3. Posiadamy Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją Pani/Pana zapytania
dotyczącego obszaru naszej działalności za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularzu
kontaktowego, portali branżowych z ogłoszeniami, strony internetowej wirtualne-spacery.pl
telefonu lub osobistego kontaktu;
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do świadczenia usługi i
realizacji obowiązków (np. podatkowych) wynikających z umowy. Dodatkowo przepisy
prawa wymagają przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych i
rachunkowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora;
5. Na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne;
7. Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przedmiotu umowy będą udostępniane stronom
transakcji zawieranych za pośrednictwem Administratora, podmiotom wspierającym w
świadczeniu usług, które zapewniają usługi: płatnicze, księgowe, fotograficzne świadczone
przez zewnętrzne firmy. Innym pośrednikom współpracującym z Administratorem oraz
innym podmiotom partnerskim biorącym udział w realizacji umowy.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim ani organizacji
międzynarodowej.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także
po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5 lat od dnia
zakończenia wykonania umowy;
11. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane w celach marketingowych do momentu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

12 .Wymagamy podania następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania
umowy: imię i nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer i seria dowodu
osobistego lub paszportu, adres zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjny,
obywatelstwo;
13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji usługi,
a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową
realizacji usługi;
14. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie
15. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Rutynowe zbieranie informacji
Wszystkie serwisy w sieci, w tym serwis wirtualne-spacery.pl, śledzą i gromadzą informacje
na temat osób odwiedzających ich witryny internetowe. Te informacje zawierają, ale nie są
ograniczone do następujących danych: numery IP, nazwę sieciową komputera, dostawcę
Internetu, przeglądarkę, z której się korzysta, czas spędzany na stronie oraz otwierane strony.
Te informacje są śledzone ze względów administracyjnych i dla usprawnienia
funkcjonowania serwisu.
Gromadzenie danych
Serwis wirtualne-spacery.pl gromadzi dane użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym
do profesjonalnej obsługi i przeprowadzania zawieranych transakcji. Dane osobowe są
przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa. Cele, dla których nasz
serwis gromadzi dane osobowe: poprawa jakości usług przez nas świadczonych i
dostosowanie ich do potrzeb Użytkowników; informowanie o nowościach; przeprowadzanie
badań marketingowych; bieżące kontakty z Użytkownikami, Partnerami Handlowymi oraz
innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z naszym serwisem.
Gromadzenie informacji o Użytkowniku
Serwis Wirtualne-spacery.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:
Formularze kontaktowe/rejestracyjne
Jedną z form kontaktu z nami jest możliwość wypełnienia krótkiego formularza. Przysługuje
czytelnikowi prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym
momencie można wystąpić o wykreślenie danych z naszej bazy i zaprzestanie ich dalszego
gromadzenia.

Polityka cookies i innych podobnych technologii
1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych serwis www
wirtualne-spacery.pl (w dalszej części zwany „Serwisem” lub „Blogiem”) stosuje tzw.
cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika,
które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia
końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z
cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie
również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów
internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z
którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
3. W ramach mojego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików
cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego
języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji
przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania
treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych,
do których dostęp wymaga logowania.
6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem
reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Numery IP
Podobnie jak większość serwisów, wirtualne-spacery.pl analizuje logi dostępowe z
informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób
wykorzystywane są w celach administracyjnych i przede wszystkim przy analizach
statystycznych naszych Użytkowników.
Adresy e-mail przychodzące z korespondencji z wirtualne-spacery.pl
Wszyscy Użytkownicy wirtualne-spacery.pl mają możliwość zadawania pytań lub
bezpośredniego kontaktu z nami. Serwis wirtualne-spacery.pl przechowuje korespondencję ze
swoimi Użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na
pojawiające się zapytanie. Jednocześnie gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie
będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego
określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za zgodą
Użytkownika.
Podmioty zewnętrzne
Serwis wirtualne-spacery.pl nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że
dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Serwis
wirtualne-spacery.pl nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, w szczególności o
charakterze reklamowym. Serwis wirtualne-spacery.pl popiera wszelkie działania
ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do
wysyłania zainteresowanym najświeższych informacji o nowościach, usługach i promocjach.
Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z
otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez nasz serwis W każdym z emaili jest
informacja wraz z linkiem umożliwiającym natychmiastowe wypisanie się z newslettera.
Niepożądane treści
Dbamy o to aby nasz serwis nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i
międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź
wyznaniowej. Serwis nie zawiera również treści pornograficznych, nagannie moralnych bądź
uważanych za nieetyczne.
Linki do innych stron
Serwis wirtualne-spacery.pl zawiera linki do innych stron. Jakkolwiek, w przypadku, gdy
skorzystasz z tych linków i opuścisz naszą stronę, wówczas podlegasz polityce prywatności
ustalonej na innych stronach. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę i
prywatność jakichkolwiek informacji, które przekażesz odwiedzając inne strony. Powinieneś
zawsze zapoznać się z polityką prywatności przewidzianą na innych stronach, z których
korzystasz.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań związanych z przedstawioną polityką prywatności, napisz do nas
w celu uzyskania dalszych informacji. https://wirtual;ne-spacery.pl/kontakt

