
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Szanowni Paostwo, 

z uwagi na fakt wejścia w życie od 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej „RODO”,  mając na względzie należyte i zgodne z prawem przetwarzanie 
Paostwa danych osobowych pragniemy poinformowad o tym, że Pan Marek Taberski prowadzący działalnośd 
gospodarczą pod nazwą Taberski Marek  GOŚCINIEC „AGROTABERA” KARCZMA TABERSKA (NIP 9231002334) 
w Janowcu 1, 66-111 Babimost, przetwarza Paostwa dane na zasadach wynikających z art. 6 ust. 1 RODO. W 
świetle powyższego pragniemy poinformowad Paostwa, że: 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAOSTWA DANYCH OSOBOWYCH? 

KIEDY JESTEŚMY PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE? 

1. Administratorem Paostwa danych osobowych jest Pan Marek Taberski (dalej Administrator). Paostwa 
dane pozyskujemy w związku ze świadczeniem naszych usług, a także na podstawie wyrażonej przez 
Paostwa zgody na przetwarzanie danych, a następnie na podstawie wypełniania ciążącego na 
Administratorze obowiązku w związku z realizacją usług hotelowych, restauracyjnych, realizacji umów 
zawieranych z naszymi podwykonawcami. 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAD W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

2. W kwestiach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych, możecie Paostwo kontaktowad się z nami na adres: 

TABERSKI MAREK  GOŚCINIEC „AGROTABERA” KARCZMA TABERSKA  
JANOWIEC 1, 66-111 BABIMOST lub na adres e-mail: marketing@dworkolesin.pl 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

3. Paostwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Paostwa dane 
osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Wam kompleksowej informacji w ramach oferowanych 
i następnie świadczonych przez nas usług,  w tym w zakresie naszego marketingu bezpośredniego. 
Zgodnie z tym przetwarzamy Paostwa dane wg poniższych zasad. 

PAOSTWA ZGODA 

3.1. Przetwarzanie danych na podstawie Paostwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych może byd wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona 
wyrażona bądź na adres e-mailowy: dane.osobowe@dworkolesin.pl czy adres pocztowy podany 
powyżej, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania 
danych dokonanego przed jej cofnięciem, co oznacza, że  do czasu cofnięcia zgody mamy prawo 
przetwarzad Paostwa dane. Na podstawie Paostwa zgody będziemy mogli zapisywad Paostwa dane w 
plikach cookies, gromadzid dane ze strony internetowej www.dworkolesin.pl, 
www.karczmataberska.pl, www.akademiaciocijoli.pl. Administrator będzie przetwarzał Paostwa dane 
do czasu wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Podanie Paostwa 
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podejmowania  procesów marketingowych. Wyrażając  
zgodę dowiecie się Paostwo o usługach, ofertach, promocjach. 

3.2. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodnośd z prawem dotychczasowego 
przetwarzania.   

mailto:dane.osobowe@dworkolesin.pl
http://www.dworkolesin.pl/
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ZAWARCIE UMOWY 

3.3. Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i/lub realizacji umowy, w tym przygotowania oferty 
umowy związanej ze świadczeniem naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania danych do podjęcia działao w zakresie umowy na 
Paostwa prośbę bądź w ramach oferowanych Paostwu propozycji zawarcia umowy i wykonywania 
umowy, a także w celu: 

3.3.1. umożliwienia świadczeniu usług drogą elektroniczną i bezpośrednią, dokonywania transakcji, płatności 
za usługi świadczone na Paostwa rzecz, 

3.3.2. realizacji umów, 
3.3.3. obsługi reklamacji, zgłoszeo i skarg, w tym do organu nadzoru ochrony danych, 
3.3.4. realizacji Paostwa żądao, wniosków, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego 

znajdującego się na stronie internetowej, 
3.3.5. kontaktowania się z Paostwem w celu zawarcia, wykonania umów i usług. 
3.4. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskiwane przez naszą stronę www w postaci adresu e-

mail, informacje o posiadanym numerze IP (numer IP to numer, za pomocą którego następuje 
identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet, informacje o dacie i czasie wizyty na 
naszej stronie lub o obejrzanych usługach. W sytuacji korzystania z Naszej strony internetowej za 
pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznad dane o 
Paostwa lokalizacji. 

NASZ OBOWIĄZEK PRAWNY 

3.5. Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO). Wtedy podstawą prawną przetwarzania jest niezbędnośd przetwarzania do realizacji 
prawnego obowiązku ciążącego na Nas w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o 
rachunkowości  dla celów podatkowych i rachunkowych, ubezpieczeniowych - podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędnośd przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze, rozliczalności z zakresu ochrony danych osobowych, a także w zakresie 
wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa cywilnego w zakresie realizacji umów. 

NASZ UZASADNIONY INTERES 

3.6. Przetwarzamy dane osobowe w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z Naszego upoważnienia przetwarza dane 
osobowe w celach marketingu bezpośredniego, a także w celu utrzymania z Paostwem kontaktu w 
związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dot. naszych umów i usług, 
ale także e sprawach innych, lecz związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), a także marketingu osób współpracujących z Administratorem.  

MARKETING BEZPOŚREDNI 

3.6.1. Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na 
oferowaniu Paostwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.  

Administrator może przetwarzad również informacje dotyczące Paostwa preferencji, które mogą mied 
niekiedy charakter danych osobowych, lecz nie danych wrażliwych, a zostały udzielone 
Administratorowi przez Paostwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalnośd strony 
internetowej Administratora, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług lub promocji 
produktów i usług. 

Dzięki temu będziemy mogli utrzymywad z Paostwem kontakt w celach związanych z marketingiem 
bezpośrednim, w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, pocztowy. 



PROFILOWANIE W CELU ROZWOJU NASZYCH USŁUG NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

3.6.2. Przetwarzamy Paostwa dane również w celach analitycznych, prowadzenia badao i analiz, w tym analiz 
statystycznych, w zakresie działania Naszych systemów, strony internetowej, poprawiania sposobu 
świadczenia usług w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów i usług w 
celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu i usług najbardziej dostosowanych do 
wymagao i potrzeb Naszych Klientów.  Podstawę przetwarzania stanowi niezbędnośd do realizacji celu 
wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest 
proponowanie Paostwu usług najbardziej odpowiedniego do wymagao i potrzeb naszych Klientów(art. 
6 ust. 1 lit.  f RODO), w szczególności w zakresie monitorowania Paostwa aktywności w zakresie 
wyszukiwania tzw. słów kluczowych, przedstawiania ofert. 

3.6.3. Przetwarzamy Paostwa dane i następnie przechowujemy dane dla celów Naszej archiwizacji oraz 
realizacji zasady rozliczalności przetwarzania Paostwa danych. 

3.6.4. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do 
hotelu, przetwarzamy takie dane osobowe, jak data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu 
operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do 
przeglądania strony, Czas spędzony na stronie. odwiedzone podstrony; podstrona, gdzie wypełniono 
formularz kontaktowy. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
przetwarzad dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje 
swój prawnie uzasadniony interes(w tym przypadku interesem hotelu jest poznanie aktywności 
klientów na stronie internetowej). 

 
Przysługuje Paostwu prawo sprzeciwu do przetwarzania danych na potrzeby profilowania.  

3.6.5. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje na podstawie art. 6
 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzad dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej 
zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie 
cookies). 

 
3.6.6.  W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak adres IP, data i 

czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej; informacje o systemie operacyjnym - dane te są 
zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej 
do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego 
automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzad dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator 
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem 
Administratora jest administrowanie stroną internetową). 

 
KORZYSTANIE Z FUNKCJI SPOŁECZNOŚCIOWYCH  
 
3.6.7. Na naszej stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia dopasowanie reklam 

do Paostwa preferencji. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystad z plików cookies 
dostarczanych przez Facebooka, z którym jesteśmy współadministratorami Paostwa danych, które 
przekazujecie z chwilą i w trakcie korzystania z usług Facebooka. 

DOCHODZENIE ROSZCZEO 

3.6.8.  Przetwarzamy Paostwa dane w celu dochodzenia przez nas roszczeo lub w ramach obrony przed 
dochodzonymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędnośd 
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie 
możliwośd dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami. 

MONITORING OBIEKTU 



3.6.9. Przetwarzamy Paostwa dane również w zakresie monitoringu obiektów należących do Nas w celu 
zabezpieczenia uzasadnionego interesu Administratora w zakresie ochrony i bezpieczeostwa mienia 
oraz osób przebywających w obiektach terenowych Administratora. Administrator korzysta z 
monitoringu wizyjnego przez okres niezbędny do ochrony osób i mienia w celu zapewnienia 
bezpieczeostwa i ochrony osób przebywających na terenie Administratora oraz mienia należącego do 
Administratora i osób trzecich, nie dłużej niże 3 miesiące, o ile materiał z nagrania nie będzie 
wykorzystywany w postępowaniach w celu ochrony praw i interesów osób, do czasu prawomocnego 
zakooczenia postępowania. 

OCHRONA I BEZPIECZEOSTWO 

3.6.10. W celu zapewnienia bezpieczeostwa pracownikom i Gościom, zapobieganiu oszustwom, 
przetwarzamy takie dane osobowe, jak wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego, imię i 
nazwisko, nazwa działalności gospodarczej/firma, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, rodzaj usług 
świadczonych przez Administratora. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
przetwarzad dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój 
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienia wszelkim 
osobom przebywającym na naszym terenie bezpieczeostwa).  

 

OBOWIĄZEK ROZLICZENIA ZGODNIE Z RODO, W INTERESIE ADMINISTRATORA 

4. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili 
sprzeciw, ograniczenie, wyrazili zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, przetwarzamy takie 
dane osobowe, jak  imię i nazwisko/nazwa działalności/firma,  adres e-mail,  numer telefonu. 
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych 
osobowych jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków 
wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO)  oraz , art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala 
przetwarzad dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój 
prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie wiedzy na temat 
osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO). 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

5.1. W celu przygotowania dla Paostwa wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi hotelarskiej 
i restauracyjnej możemy przetwarzad takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko/nazwa działalności 
gospodarczej/spółki cywilnej/firma, dres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane 
Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo), numer 
karty bankowej, numer konta bankowego, PESEL ewentualnie numer i rodzaj dokumentu 
potwierdzającego tożsamośd, zakres usługi, numer rezerwacji, inne dane konieczne do wykonania 
usługi (np. dane gości, podwykonawców, dane prelegentów konferencji etc.). 

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwie działalności 
gospodarczej, numeru telefonu, numer rachunku, adresu e-mail, adresu zamieszkania (prowadzenia 
działalności), dane do korespondencji, informacje o posiadanym numerze IP,NIP informacje otrzymane 
od osoby bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, dacie 
i czasie wizyty na stronie www, lub obejrzanych produktach i usługach, a także historii zamówieo 
usług, na zasadach profilowania danych, a także wszelkie niezbędne informacje mające charakter 
danych osobowych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy, w szczególności w zakresie 
informacji przekazywanych w korespondencji dot. zamówienia i realizacji umowy. 

5.3. Administrator przetwarza Paostwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez 
źródła publicznie dostępne, a pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru 



Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). 

DOBROWOLNOŚD PODANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak staje się niezbędne w przypadku złożenia 
zamówienia, rezerwacji, w celu zawarcia umowy z Administratorem i jej realizacji, w tym także 
uprawnieo z tytułu rękojmi, gwarancji, rozpatrzenia roszczeo, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 
wzajemnych roszczeo. 

Ażeby zlecid usługę w Hotelu, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt 5.1. Następnie celem 
otrzymania faktury za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem 
podatkowymi rachunkowym. 

Aby móc się skontaktowad z Paostwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, 
konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązad 
kontaktu telefonicznego, lub wysład potwierdzenia rezerwacji. 

NA CZYM POLEGA PROFILOWANIE? 

7. Administrator może dokonywad profilowania Paostwa danych poprzez korzystanie ze strony 
internetowej w celu wynikającym z interesu związanego z  marketingiem bezpośrednim. Paostwa dane 
będą przetwarzane automatycznie poprzez profilowanie, lecz nie wywołuje to żadnych skutków 
prawnych ani nie wpływa na Paostwa sytuację prawną, czy podejmowanie decyzji w zakresie 
przetwarzanych danych. 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 
8. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o 

profilowanie. Treści  zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie 
przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika naszego 
hotelu. 
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

9. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody  do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody 
przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeo 
zgodnie z przepisami prawa, wskazując, że w przypadku roszczeo okres przewidziany prawem do 
dochodzenia roszczeo wydłużamy o 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo, celem możliwości otrzymania roszczeo po okresie 
przedawnienia.  
Paostwa dane przechowujemy 3 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały 
zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy.  
Przetwarzamy Paostwa dane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie 
dłużej niż przez 5 lat w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody: do 
czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych oraz do czasu 
zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata w odniesieniu do 
danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i 
administrowania stroną internetową. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

10.  Odbiorcami danych osobowych są publiczne i prywatne w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 



Na podstawie właściwego przepisu prawa będziemy musieli przekazad Paostwa dane osobowe również 
innym organom lub podmiotom, na zasadach upoważnienia, nakazu zobowiązania, decyzji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
 

 PRAWO DO ZMIANY I USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH 

11. Każdemu, czyje dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, przysługuje prawo do dostępu do swoich 
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo 
cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Przy czym zakres uprawnieo wynika zawsze z przepisów prawa i podlega 
analizie co do możliwości spełnienia żądania i warunków jego spełnienia. 

PRAWO DO INFORMACJI ORAZ ORGAN NADZORCZY 

12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych każda 
osoba może zwrócid się do nas z prośbą o udzielenie stosownych informacji. Niezależnie od 
powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.). 

Z praw wskazanych w pkt 10 i 11 w możecie Paostwo skorzystad kierując do nas wniosek poprzez 
kontakt e-mailowy pod adresem Administratora dane.osobowe@dworkolesin.pl  bądź kontakt 
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany do Administratorem, zgodnie z przepisami 
prawa o ochronie danych osobowych bądź kontaktując się z organem nadzoru w sprawie ochrony 
danych osobowych. Możecie Paostwo przekazad również swoje roszczenie w formie pisemnej 
bezpośrednio w recepcji naszego hotelu. 

 
W przypadku, gdy Administrator nie będzie w stanie zidentyfikowad osoby składającej, zwróci się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, celem właściwego wykonania Paostwa prawa i roszczeo. 
Odpowiedź na Paostwa wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku 
jakichkolwiek trudności bądź koniecznością analizy Paostwa wniosku wymagającą dłuższego czasu, 
Administrator udzieli Paostwu stosownej informacji w tym zakresie. Informujemy, że odpowiedź 
zostanie udzielona za pośrednictwem poczty, bądź drogą e-mailową jeśli złożyliście Paostwo takie 
żądanie lub wniosek został złożony w formie elektronicznej. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ 

13. Paostwa dane osobowe są przekazywane do odbiorców w paostwach trzecich, tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy (EOG), Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych. Informujemy, że 
przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, natomiast takim, które 
przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 
12 lipca 2016 r. Jeśli chcą Paostwo dowiedzied się więcej na ten temat, wszelkie informacje znajdą 
Paostwo na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacyshield_pl. Podmioty, które przystąpiły 
do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegad wysokich standardów w zakresie 
ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na terenie Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich 
usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z 
obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.  
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