
Polityka prywatności i cookies 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz 

wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzące działania Użytkowników na 

stronie internetowej www.dubaideluxe.pl.  

§ 1 

Definicje 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych 

pojęć: 

1. Administrator – Deluxe Travel Club z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117 lok. 406, 

00-140 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367457, NIP: 

5222962995, REGON: 142617549 

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.dubaideluxe.pl 

3. Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony. 

4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 2 

Dane osobowe 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą 

formularza dostępnego na Stronie (formularz kontaktowy).  

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 

3. Dane przekazane Administratorowi używane są w celach marketingowych (marketing 

usług własnych Administratora), w tym w celu przekazania informacji handlowej w 

odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. 

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO 

(zgoda osoby, której dane dotyczą). 

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 

5. W celu zabezpieczenia danych Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, 

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony przed naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. 
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7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:  

 prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; 

cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Administratora. 

2. Celem realizacji uprawnień określonych w pkt. 7 powyżej Użytkownik winien przesłać 

żądanie na adres siedziby Administratora lub adres mailowy dtc@deluxetravelclub.pl   

3. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony i przetwarzane w celach 

marketingowych usuwane są po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w tym celu.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi 

otrzymywanie informacji handlowej o usługach oferowanych przez Administratora, w tym 

otrzymanie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. 

§ 3 

Pliki cookies 

1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w 

komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych. W plikach cookies nie są 

gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony. 

2. Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: pliki cookies sesyjne przechowywane 

na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji oraz pliki cookies stałe, które 

pozostają w pamięci urządzenia końcowego, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej 

wizyty na Stronie, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich 

usunięcia przez Użytkownika. 

3. Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach: 

 śledzenie preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron 

internetowych 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości. 

4. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej 

celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej 

w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. 

W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową 
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instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta 

używanej przeglądarki internetowej. 

5. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje Strony mogą nie działać 

prawidłowo. 

§ 4 

Inne technologie śledzące działania Użytkowników 

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące narzędzia, 

śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: 

 kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. 

2. Dane zbierane poprzez wskazane w ust. 1 narzędzia są anonimowe i nie są powiązane z 

danymi osobowymi na urządzeniu końcowym użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.  

 


