
Polityka prywatności eMBe Magdalena Bernacka: 

Domu do wynajęcia „Między Brzozami”, zwanego dalej Domem 

(miedzybrzozami.pl) 

  
 

Szanowny Kliencie!  

 

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z usług czuł się komfortowo. 

Dlatego też poniżej przedstawiam Ci informacje o zasadach przetwarzania przeze mnie 

Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez stronę 

miedzybrzozami.pl.  Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem wymogów 

RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")  

Magdalena Bernacka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 

eMBe Magdalena Bernacka, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8982052119, Paczyn 

25, 58-420 Lubawka.  

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ  

Jeśli zamierzasz skorzystać  z rezerwacji czy pobytu w Domu zostaniesz poproszony o 

podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przeze mnie we 

wskazanych poniżej celach.  

 

Cel przetwarzania jest:  

 rezerwacja i pobyt w Domu, 

 

Podstawa przetwarzania:  

 Działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do rezerwacji i pobytu w 

Domu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

 Ciążący na mnie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO)  

 Wyrażona Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

 Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO). 

 

Podanie danych:  

 Jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia 

umowy na wynajem Domu. 

 

Zakres podawanych danych: 

 W celu rezerwacji pobytu – adres e-mail i/lub nr telefonu kontaktowego i/lub imię 

i nazwisko; 

 W celu dokonania płatności na firmowe konto bankowe – zakres podania danych 

określa bank; 

 W celu realizacji pobytu i ewentualnych roszczeń -  imię i nazwisko, adres 

zameldowania lub zameldowania, nr PESEL; 

 



Skutek niepodania danych:  

 brak możliwości korzystania z rezerwacji Domu, 

 brak możliwości pobytu w Domu, 

 

Możliwość cofnięcia zgody:  

 w każdej chwili, po ustaniu pobytu w Domu lub niesfinalizowaniu transakcji, 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z 

prawem.  

 

OKRES PRZETWARZANIA  

Twoje dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będę mieć ku temu podstawę 

prawną, a więc do momentu, w którym:  

 przestanie ciążyć na mnie obowiązek prawny, zobowiązujący mnie do 

przetwarzania Twoich danych, 

 ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń 

związanych pobytem w Domu,  

 cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, jednak 

w przypadku zawarcia umowy na pobyt w Domu nie wcześniej niż po jego 

zakończeniu, 

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.  

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH  

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z 

właściwymi przepisami prawa.  

 

TWOJE UPRAWNIENIA  

Przysługuje Ci prawo żądania:  

 dostępu do Twoich danych osobowych,  

 ich sprostowania,  

 usunięcia,  

 ograniczenia przetwarzania,  

 żądania przeniesienia danych do innego administratora,  

A także: 

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 

danych:  

o z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez 

administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,  

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę 

do organu nadzorczego.  

 

CIASTECZKA   

Nasza strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:  

 są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) 

 umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu 

 nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:  

 usunąć pliki cookies 

 blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości 

Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:  

 zapamiętywania informacji o Twojej sesji  

 statystycznym  

 marketingowym  

 udostępniania funkcji Portalu  



Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w 

Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z 

informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności 

od przeglądarki, której używasz:  

 Firefox 

 Chrome 

 Safari 

 Internet Explorer / Microsoft Edge 

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.  

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH  

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie bank właściwy dla prowadzonej przeze mnie 

działalności gospodarczej. 

Nie korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych (z wyjątkiem banku)  i nie 

przekazujemy Twoich danych także w celach marketingowych. 

Twoje dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM  

eMBe Magdalena Bernacka 

miedzybrzozami@gmail.com 

tel. +48 725594190  

 

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
mailto:miedzybrzozami@gmail.com

