
 

Oświadczenie o ochronie danych 

 
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
 

Ochrona danych osobowych naszych klientów jest dla nas oczywistością. Wszystkie dane osobowe, 

które były i są gromadzone podczas wizyty na stronie internetowej firmy http://www.admit.sk 

zostały przetworzone zgodnie z ustawą nr 122/2013 Sb. (zwaną dalej "Ustawą o ochronie danych 

osobowych"), a także zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim.  

 

Od 25 maja 2018 r. włącznie Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych(7). Dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") i 

zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianach niektórych 

ustaw jako ważnych i obowiązujących od 25 maja 2018 r. W związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przekazujemy Państwu następujące informacje w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).  

 

Kto jest właścicielem 

 
Administratorem, który określił cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest 

DURPEG s.r.o., z siedzibą pod adresem Školská 151, 013 06 Terchová, ID: 36381179, NIP: 

SK2020102678, NIP: 2020102678, zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM W Żylinie Sekcja: 

Sro wkładka nr 11223/L  

 

Możesz się z nami skontaktować: DURPEG s.r.o., Školská 151, 013 06 Terchová, tel.: +421 903 

407 564, email: durpeg@durpeg.sk 

 

Co w skrócie oznaczają Twoje dane osobowe?  

 
Twoje dane osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do Ciebie i na podstawie których 

jesteś podmiotem jadalnym dla nas jako osoby fizycznej. Dzieje się tak w przypadkach, gdy 

możemy zidentyfikować Cię bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie 

powszechnie obowiązującego identyfikatora lub innego identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, 

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy, lub na podstawie jednej 

lub więcej cech lub cech, które składają się na Twoją tożsamość fizyczną, tożsamość fizjologiczną,  

tożsamość genetyczna, tożsamość psychologiczna, tożsamość psychiczna, tożsamość 

ekonomiczna, tożsamość kulturowa lub tożsamość społeczna. Jest to np. identyfikacja użytkownika 

na podstawie numeru, kodu lub jednego lub więcej elementów specyficznych dla użytkownika. 

Dane osobowe obejmują zatem w szczególności dane kontaktowe osoby fizycznej, które mogą 

obejmować informacje o korzystaniu z usług lub o działaniach i preferencjach osoby fizycznej.  

 

O jakie dane osobowe prosimy i które zbieramy od Ciebie?  
 

mailto:durpeg@durpeg.sk


Aby prawidłowo przetworzyć Twoją prośbę o zakwaterowanie, musimy znać imię i nazwisko, adres 

e-mail, kontakt telefoniczny. 

 

Dlaczego potrzebujemy tych danych?  

 
Aby prawidłowo przetworzyć Twoją aplikację zakwaterowania, musimy znać Twoje dane 

kontaktowe. 

 

Zakres danych osobowych  

 
Minimalizujemy zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie, w jakim jakość 

naszych usług jest dla Ciebie spełniona, pełne wypełnienie obowiązków prawnych oraz ochrona 

naszych uzasadnionych interesów. 


