
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. Postanowienia Ogólne 

1. Administratorem danych jest UTC Tour Operator Spółka z ograniczoną         
odpowiedzialnością, z siedzibą w 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 23/3, wpisanej do            
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000412290, NIP: 6792843325,        
REGON: 12003407800000.  

2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących         
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

3. Dla interpretacji terminów stosuje się niniejszy słowniczek. Na potrzeby lepszego          
odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,         
„Administrator” – „My”, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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, a termin          
“Serwis” nasz portal internetowy www.meetingart.pl. 

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu            
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako           
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

 
2. Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Zbieramy Twoje dane osobowe w związku z Twoimi aktywnościami w Serwisie –            
zgodnie z zasadą legalności, celowości, ograniczonego przetwarzania, minimalizacji        
danych, prawidłowości, integralności i poufności. 

2. Zbieramy Twoje dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych          
celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. 

3. Zakres Twoich danych osobowych zbieranych przez nas jest ograniczony do tego, co            
niezbędne dla umożliwienia Tobie korzystania z usług udostępnionych w Serwisie. 

 
3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w Serwisie 
3.1 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika 
3.1.1. W ramach każdej Twojej wizyty w Serwisie pobieramy dane techniczne Twojego            

urządzenia końcowego takie jak m.in. adres IP, źródło wejścia na stronę, czas            
połączenia, URL, oraz typ i wersja przeglądarki. 

3.1.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach: 
3.1.2.1. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz          

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz             
Twojej aktywności, a także preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności          
i świadczonych usług; 

3.1.2.3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą            
prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)             
polegający na ochronie naszych praw. 

 
3.2 Newsletter 



3.2.1. Dla potrzeb otrzymywania newslettera jesteś proszony przez nas o podanie imienia            
oraz adresu e-mail. 

3.2.2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie wiadomości           
marketingowych. Podstawą ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art.          
6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub kliknięcie            
przycisku “Wyślij”. Zgodę możesz wycofać pisząc do nas maila na adres           
info@meetingart.pl w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych,         
które miało miejsce uprzednio.  

 
3.3. Portale społecznościowe 
3.3.1. W związku z posiadaniem przez nas kont na portalach społecznościowych typu            

Facebook, Instagram, LinkedIn, przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, którzy        
odwiedzają nasze konta na ww. portalach. 

3.3.2. Ww. dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie prowadzenia przez nas konta na             
portalach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych       
przez nas w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)                
polegający na budowaniu naszej marki za pośrednictwem portali społecznościowych.  

 
3.4. Formularze kontaktowe 
3.4.1. Możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów. Klikając zakładkę “Skontaktuj            

się z nami” zostaniesz przekierowany do naszych danych kontaktowych, dzięki          
czemu będziesz mógł wysłać nam bezpośrednio e-maila lub zadzwonić do nas.           
Klikając zakładkę “Kontakt” zostaniesz przekierowany do naszego formularza        
kontaktowego, którego wypełnienie umożliwi nam oddzwonienie do Ciebie lub         
odpisanie na Twoją wiadomość. Kontakt możliwy będzie po podaniu Twojego          
imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu. Klikając w zakładkę “Oferta”           
zostaniesz przekierowany do podstron, na których opisujemy świadczone usługi.         
Znajdziesz tam formularz kontaktowy “Zapraszamy do kontaktu”, w którym możesz          
podać imię, nazwisko oraz e-mail. 

3.4.2. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane, w zależności od kontekstu, na podstawie             
Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez przesłanie do nas pytania               
dotyczącego naszych usług, na podstawie czynności niezbędnych do zawarcia         
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku negocjowania i zawierania umowy, na               
podstawie obowiązujących przepisów dot. obowiązków fiskalnych w zakresie        
wystawienia i przechowywania faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na podstawie             
prawnie uzasadnionego interesu prawnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest             
ochrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń. 

 
4. Prawa osób, których dane dotyczą 

4.1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz             
– na zasadach określonych przez RODO – prawo żądania ich sprostowania,           
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo         
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Wskazane prawa możesz        
zrealizować pisząc do nas na adres: info@meetingart.pl. Każda osoba, która ma           
wątpliwości dotyczące właściwego przetwarzania danych ma prawo wniesienia skargi         



do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa          
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.  

 
5. Pozostałe istotne informacje dot. przetwarzania danych 

5.1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do, w zależności od sytuacji,            
otrzymywania newslettera, otrzymania odpowiedzi na pytanie, zawarcia umowy. 

5.2. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być nasi zaufani podwykonawcy          
wspierający naszą działalność takie jak podmioty informatyczne świadczące usługi         
hostingu czy poczty służbowej. W zależności od zawartej umowy, odbiorcą danych           
osobowych mogą być podmioty trzecie, które będą uczestniczyły w organizacji          
danego wydarzenia. 

5.3. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane poza obszarem EOG i nie podlegają             
profilowaniu. 

 
6 . Pliki cookies 

1. Witryna www.meetingart.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane          
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.         
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj          
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie          
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają           
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,        
języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o         
czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem           
formularza kontaktowego. 

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy           
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając         
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o        
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które        
rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Dane wykorzystywane przy pomocy         
wskazanego narzędzia są zanonimizowane.  

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której           
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie         
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby         
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są          
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. 

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w         

ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług         
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane        
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie        
korzystania ze stron internetowych serwisu; 

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez       
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie         

http://www.meetingart.pl/


wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru         
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści       
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji          
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.        
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie        
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies 

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w            
których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe          
dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania          
danej funkcji. 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

