POLITYKA PRYWATNOŚCI BROWAR PORT GDYNIA
niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych
przez Browar Port Gdynia.
Administratorem danych osobowych jest Browar Portowy Sp. z o.o. NIP 5862277825, Regon
221710101, 81-371 Gdynia, Bulwar Nadmorski, ul. Nowowiejskiego 2, tel. 733 000 355, mail.
krzysztof@browarportgdynia.com, (dalej: Administrator).
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o
wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony
danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:



przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Klientów dane osobowe, jedynie w celu:







udzielania odpowiedzi na zapytania klientów,
przyjęcia rezerwacji,
realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,
marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej,
jeżeli Klient wyraził na to zgodę. Zgoda na przetwarzanie danych w celach
marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez
kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia
na adres e-mail Administratora,
realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych
przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania
wizyjnego ruchu na terenie Browaru.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajdują się na naszej stronie internetowej Browar Portu
Gdynia w zakładce RODO https://browarportgdynia.com.

