
1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna 

  1. Golden Spa zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu 

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako 

Użytkownicy. 

  2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku: 

  a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i 

zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 

6 ust. 1 lit. b RODO); 

  b) składania zamówienia ww sklepie internetowym , w celu wykonania umowy sprzedaży. 

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której 

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą 

na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w na stronie internetowej w celu wykonania 

umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie 

usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

  e) korzystania z usługi Rezerwuj w na stronie internetowej   

2. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane: 

  a) adres e-mail; 

  b) dane adresowe: 

  a. kod pocztowy i miejscowość; 

  b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania. 

  c) imię i nazwisko; 

  d) numer telefonu. 

  7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: 

  a) firmę Przedsiębiorcy; 

  b) numer NIP. 

  8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail. 

  9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące 

dane: 

  a) adres e-mail; 

  b) imię i nazwisko; 

  c) numer telefonu. 

  10. W przypadku skorzystania z usługi Rezerwuję, Użytkownik podaje następujące dane: 



  a) adres e-mail; 

  b) imię i nazwisko; 

 d) numer telefonu. 

   

3. Przekazanie danych osobowych do Golden Spa jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami 

sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony  Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

niepodanie określonych  w  formularzach danych w procesie Rezerwacji, kontaktu  uniemożliwi realizację usług 

Użytkownika. 

4. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane? 

  1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Golden Spa  

przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w 

zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Golden Spa co do celów i 

sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich 

przetwarzania (administratorzy). 

  a) Podmioty przetwarzające. Golden Spa korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane 

osobowe wyłącznie na polecenie Golden Spa. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi 

księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do 

rezerwacji wizyt,  

  b) Administratorzy Golden Spa  korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i 

sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności 

elektronicznych oraz bankowe. 

5. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

  4. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są: 

  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane 

osobowe  Użytkownika przetwarzane są przez Golden Spa  tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po 

odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić 

Golden Spa  i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin 

przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane 

osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Golden Spa tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, 

a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie 

stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 



  6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej 

obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a 

także administrowania Serwisem Internetowym. 

  7. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są 

przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 

Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 

- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000274399. 

  8. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na 

jego adres e-mail Golden Spa  będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o 

promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym. 

  9. W przypadku skierowania żądania Golden Spa udostępnia dane osobowe uprawnionym 

organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. 


