POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Odyssey sp. z o. o. szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza jej serwis internetowy
www.odyssey-sailing-club.pl . Ochrona Państwa danych osobowych oraz prywatności podczas
korzystania z serwisu naszej firmy jest dla nas bardzo ważna, dlatego prosimy zapoznać się z
poniższymi informacjami.
1.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu www.odyssey-sailing-club.pl w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest Odyssey sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 43,
prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Górczewskiej 32, 01-147 Warszawa, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS : 0000303605, posiadająca nr NIP: 113-270-98-36 (dalej jako „Administrator”).

2.

Dane osobowe to prywatne informacje na Państwa temat. Zaliczają się do nich takie informacje,
jak imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Dane osobowe
gromadzone są przez Administratora i przetwarzane tylko wówczas gdy podają je Państwo
dobrowolnie podczas rejestracji w Serwisie www.odyssey-sailing-club.pl. Dane te wykorzystujemy
jedynie w celu świadczenia zamówionych przez Państwa usług i w celu wysłania żądanych
informacji (rejestracja do klubu, newslettera, zapytanie o szkolenia, gadżety reklamowe itp.), oraz
do celów marketingowych i kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany
przez Użytkownika Serwisu adres e-mail w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

3.

Podane przez Państwa dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie
będą przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom
trzecim. Wyjątek stanowią sytuacje żądania udzielenia takich informacji przez właściwie organy
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora. Prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz prawo
zgłoszenia Administratorowi
sprzeciwu wobec dalszego używania informacji o Państwu. W
przypadku pisemnego lub elektronicznego kontaktu z Administratorem (adres pocztowy do
korespondencji Odyssey sp. z o.o. ul. Górczewska 32, 01-147 Warszawa z dopiskiem BIURO
OBSŁUGI KLIENTA - DANE OSOBOWE- Odyssey Sailing Club lub na adres e-mail: odyssey@sailingclub.pl z takimi samym zapisem), niezwłocznie poprawimy lub usuniemy Państwa dane osobowe.

5.

Wszystkie dane o Użytkownikach Serwisu uzyskane przez Administratora za pośrednictwem
www.odyssey-sailing-club.pl są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Odyssey sp. z
o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego
prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. nr 133 poz. 883
z póź. zm.)

6.

Mogą Państwo odwiedzać ogólnodostępne strony i witryny serwisu www.odyssey-sailing-club.pl
bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Niniejsza strona internetowa (Serwis)
Administratora wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu umożliwienia dostosowania Serwisu
do Państwa wymagań i ułatwienia korzystania z wcześniej odwiedzanych witryn. Są to małe pliki
tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku Użytkownika lub w jego przeglądarce (w
Internecie
znajduje
się
wiele
stron
poświęconych
plikom
cookies,
np.
http://www.allaboutcookies.org lub http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko ) . Nie używamy
plików cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Pliki
cookies pozwalają nam na pozyskanie danych anonimowych takich jak: nazwa Państwa dostawcy
usług internetowych, geolokalizacja (na podstawie adresu IP) stronę lub witrynę internetową, z
której Państwo nas odwiedzacie, datę, godzinę i długość Państwa wizyty oraz strony internetowe
odwiedzane na naszym Serwisie. Dane te są analizowane i zbierane w ogólnych celach
statystycznych. Żadne pliki cookies wykorzystywane w naszym Serwisie nie gromadzą informacji

umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jako indywidualny użytkownik pozostają
Państwo anonimowi.
7.

Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby akceptować lub odrzucić
pliki cookies. Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej
przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w
przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową: http://www.aboutcookies.org , na której
wyjaśniono jak kontrolować i usuwać pliki cookies w większości wyszukiwarek. Zwracamy uwagę,
że jeśli zdecydują się Państwo na blokadę plików cookies, nie będą Państwo w stanie w pełni
korzystać z wszystkich treści i aplikacji oferowanych na naszym Serwisie.

8.

Firma Odyssey sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zewnętrzne strony/serwisy
internetowe, które mogą posiadać linki do serwisu www.odyssey-sailing-club.pl, oraz do których
linki mogą znajdować się na tym Serwisie . Żadna strona zewnętrzna, którą odwiedzają Państwo
klikając na link znajdujący się na tym Serwisie nie podlega kontroli firmy Odyssey sp. z o.o., a więc
odwiedzają Państwo taką stronę zewnętrzną wyłącznie na własna odpowiedzialność.

9.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej Polityki
Prywatności i plików cookies, prosimy o skontaktowanie się z firmą Odyssey pod adresem
podanym poniżej.
Odyssey sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta – Dane Osobowe
Odyssey Sailing Club
Ul. Górczewska 32
01-147 Warszawa
Telefon; 22 533 55 55
E-mail: odyssey@sailing-club.pl

