
MARINE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Gromadzenie danych osobowych i sposób ich wykorzystania

1.1. Biuro  Podróży  Marine  Travel  przykłada  dużą  wagę  do  ochrony  prywatności  Klientów  i  z  dużą
starannością dobiera odpowiednie metody zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Ochrona polega
na  zabezpieczeniu  danych  przed  nieautoryzowanym  dostępem  do  nich  oraz  udostępnieniem  osobom
trzecim. 

1.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu jest:
Marine Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
z siedzibą w Bochni przy ul. Partyzantów 2 
KRS: 0000663745, NIP: 8681968119, REGON: 366583498

1.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratorów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.).

1.4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach świadczenia
usług przez Biuro Podróży Marine Travel oraz w celach marketingowych (usług świadczonych tylko  
i wyłącznie przez Biuro Podróży Marine Travel).

1.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika/Klienta. 

1.6. Podanie  jakichkolwiek  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  konieczne  w celu  prawidłowej
realizacji usług przez Biuro Podróży Marine Travel.

1.7. Dane  podawane  przez  Użytkowników/Klientów  są  zbierane  i  wykorzystywane  do  realizacji  Umów
zawieranych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty
Marine Travel drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika) oraz do kontaktowania
się  z  Użytkownikami/Klientami  w  ramach  obsługi,  a  także  do  innych  czynności  związanych  
z wykonaniem Umowy.

1.8. Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy
obowiązujących przepisów prawa.

1.9. Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi do momentu dokonania rezerwacji.

1.10. Do  momentu  dokonania  rezerwacji  Marine  Travel  gromadzi  jedynie  informacje  zawarte  w  logach
systemowych  (np.  adres  IP),  które  wykorzystywane  są  do  celów  technicznych  związanych  
z  administrowaniem serwisem internetowym.  Uzyskane  tak dane  nie są w żaden  sposób powiązane  
z  osobą  Użytkownika  umożliwiającą  jego  identyfikację.  Administratorzy  wykorzystują  adresy  IP  
do zbierania ogólnych danych statystycznych.

1.11. Użytkownicy, którzy za pomocą Serwisu dokonują rezerwacji, wypełniają formularz, w którym podają
dane osobowe, których uzyskanie przez Biuro Podróży Marine Travel jest konieczne do realizacji usług.
Wypełnienie formularza oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.).

2. Zmiana danych osobowych

2.1. Użytkownik,  który  dokonał  rezerwacji  na  stronie  Serwisu  www.marinetravel.pl lub  przekazał  dane
osobowe  w umowie,  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  możliwość  poprawiania
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błędnych  informacji  i  usuwania  tych  danych  na  żądanie,  o  ile  ich  zachowanie  nie  jest  konieczne  
w związku z wymogami prawa.

2.2. Przekazanie, zmiana oraz usunięcie danych osobowych jest dobrowolne. Wniosek o zmianę lub usunięcie
danych osobowych należy kierować na e-mail office.marinetravel@gmail.com 

2.3. W  przypadku,  gdyby  Użytkownik  uznał  takie  rozwiązanie  za  niewystarczające,  może  zwrócić  się  
z odpowiednim pisemnym żądaniem do Marine Travel Sp. z o.o. Sp. K. na adres korespondencyjny:  
32-700 Bochnia ul. Partyzantów 2

3. Cookies

3.1. Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest  na dysku urządzenia,  na którym wyświetlono stronę  
(tj.  komputer,  tablet,  telefon)  Użytkownika  za  pomocą  przeglądarki  internetowej.  W plikach  cookie  
nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

3.2. Pliki cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika, pozwalają odpowiednio wyświetlić stronę internetową oraz do tworzenia statystyk.

3.3. Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu:

 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są do czasu opuszczenia strony
internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.4. Serwis w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę
www.marinetravel.pl podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google lub innych na stronach
emitujących  reklamy  w  ramach  sieci  reklamowych,  które  umożliwiają  dopasowanie  reklam  
do użytkownika.

3.5. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób można
całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

3.6. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisu mogą nie działać
prawidłowo.

4. Łącza zewnętrzne

4.1. Serwis internetowy www.marinetravel.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych, jednak
nie są one powiązane z Serwisem, a Marine Travel nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. 

5. Kontakt

W  przypadku  pytań  lub  wątpliwości  dotyczących  niniejszej  Polityki  prywatności,  prosimy  o  kontakt  
za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Biura Podróży Marine Travel:  www.marinetravel.pl 
lub e-mail: office.marinetravel@gmail.com 
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