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Polityka Prywatności 
Czaplisko Siedlisko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta 
Czapliska Siedliska obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na  stronie 
czapliskosiedlisko.pl/regulaminy. 
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Czaplisko Siedlisko nie sprzedaje 
i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu. 
Jeśli nie  zgadzasz się z  Polityką Prywatności, proszę nie  odwiedzać serwisu oraz nie zamawiać usług 
oferowanych przez Czaplisko Siedlisko. 

Dane osobowe 

Po co zbieramy dane osobowe 
Podczas korzystania z serwisu czapliskosiedlisko.pl oraz komunikacji z Czapliskiem Siedliskiem poprzez 
inne źródła dostępu (np: email, Facebook) mogą być zbierane Państwa dane. 
Czaplisko Siedlisko używa tych danych do dostarczania usług w ramach serwisu, realizacji zleceń Klientów, 
poprawy pracy serwisu, personalizowania kontaktu z Klientem, śledzenia korzystania z serwisu, obsługi w 
zakresie wsparcia Klienta, wykonywania kopii zapasowych serwisu oraz poprawy bezpieczeństwa serwisu. 

Kto administruje danymi 
Administratorami danych osobowych są właściciele serwisu www.czapliskosiedlisko.pl. 
Osoba przekazująca swoje dane osobowe za  pośrednictwem serwisu Czapliska Siedliska, maila lub w 
jakikolwiek inny sposób wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 
Przekazane nam dane osobowe mogą być wykorzystywane jedynie przez nas lub przez naszych dostawców 
rozwiązań IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi  
poleceniami. 
Każdej osobie, której  dane osobowe są przetwarzane przez  Czaplisko Siedlisko przysługuje prawo 
do  dostępu do przetwarzanych danych, ich kontroli, sprostowania, zmiany, ograniczenia lub wycofania 
zgody na przetwarzanie danych,  które jej dotyczą, poprzez bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: info 
[at] czapliskosiedlisko.pl. 

Jakie dane zbieramy 
W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych 
poprzez wypełnienie formularza lub w  inny sposób. Wymagamy tylko  tych danych, które są niezbędne 
w celu dostarczenia usług: imię, nazwisko, adres e-mail.  
W celu potwierdzenia i realizacji rezerwacji w Czaplisku Siedlisku niezbędne jest także podanie telefonu 
kontaktowego. W celu realizacji usługi noclegowej niezbędne jest także podanie adresu zamieszkania oraz 
serii i numeru dokumentu ze zdjęciem (przekazanie tych danych narzucone jest przez odrębne przepisy 
obowiązujące w Polsce). 
Dane podawane się dobrowolnie, jednakże niepodanie wymaganych danych zablokuje realizacje 
czynności, których te dane dotyczą. 
Czaplisko Siedlisko oświadcza, że  serwis nie  zawiera oraz  nie  dostarcza żadnych treści o  charakterze 
bezprawnym. 

Ciasteczka 
Serwis korzysta z technologii "ciasteczek" w formie plików tymczasowych, tagów, skryptów, lokalnie 
współdzielonych obiektów takich jak HTML5 i Flash, identyfikatorów reklamowych (np: Google's 
Advertising ID) podczas używania serwisu przez Klienta. 
Ciasteczka mogą być przechowywane na urządzenia Klienta (komputer lub urządzenie mobilne). 
Ciasteczka mogą zawierać dane takie jak typ przeglądarki, preferencje wyszukiwania, adres IP, data i 
godzina korzystania z serwisu. 



Niezapowiedziane wiadomości 
Osoba przekazująca swoje dane osobowe Czaplisku Siedlisku wyraża zgodę na  przekazywanie jej 
informacji handlowych lub badania satysfakcji ze świadczonych usług środkami komunikacji elektronicznej 
przez Czaplisko Siedlisko. 
Czaplisko Siedlisko zastrzega sobie prawo do  wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, 
których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do jego 
serwisów, usług (np.  zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np.  życzenia, komentarze 
osobiste itp.). 

Rezygnacja z usługi 
Wypisanie się z  listy mailingowej następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info [at] 
czapliskosiedlisko.pl o tytule „Wypisanie z listy mailingowej”.


