
POLITYKA PRYWATNOŚCI  RSES 
 
RSES oferuje usługi związane z handlem elektronicznym (głównie z turystyką), poprzez strony własne, 
naszych partnerów i dostawców oraz aplikacje mobilne. Wszelkie dane zebrane za pośrednictwem tych 
platform podlegają pod jednolitą politykę prywatności prowadzoną przez naszą firmę. 
 
Ochrona danych osobowych w naszych serwisach ma na celu zadbanie o prawo do prywatności, które 
jest jednym z podstawowych praw człowieka. Oznacza to, że poza przypadkami, które są wskazane w 
ustawie*, nie gromadzimy i nie udostępniamy innym podmiotom danych osobowych naszych 
użytkowników. W naszych serwisach przetwarzamy dane wyłącznie wtedy gdy jest to niezbędne do 
zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub wtedy gdy jest to konieczne do realizacji 
umowy, oraz gdy osoba, której to dotyczy wyraża na to zgodę. 
 
Osoba korzystająca z naszych serwisów ma prawo wiedzieć, jak jej dane są przechowywane i jak są 
wykorzystywane. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
to w każdej chwili może ona tę zgodę cofnąć. Nie może jednak zażądać np. aby jej dane zostały 
usunięte z bazy danych lub z bazy archiwalnej transakcji on-line. 
* Rozporządzenie PE i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych(RODO) 
 

1. Dane osobowe (definicja RODO) 
Są to wszelkiego rodzaju dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Zalicza się do nich między 
innymi takie dane jak np.: 
1. 
Imię, nazwisko i numer telefonu, 
2. 
Imię, nazwisko, oraz adres zameldowania lub zamieszkania, 
3. 
Adres e-mail, 
4. 
Imię, nazwisko i data urodzenia, 
5. 
Informacje o stanie zdrowia itp. 

 
2. Wprowadzanie danych osobowych do systemu 
 
1. Osoba przekazująca dane osobowe zaświadcza, że dane wprowadzone do systemu są prawdziwe, 
kompletne i ma pozwolenie na ich przetwarzanie. 
2. Dane osobowe osób niepełnoletnich przetwarzane są wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych. Z naszych serwisów mogą korzystać wyłącznie osoby mające zdolność do czynności 
prawnych. 
3. Rezerwacja może zostać wykonana w imieniu osoby trzeciej. W takiej sytuacji powiadomienie 
odpowiedniej osoby o udostępnieniu jej danych osobowych w systemach RSES pozostaje po stronie 
osoby zamawiającej. 
 

 
 
 



3. Co robimy z zebranymi danymi osobowymi 
1. 
dane te mogą być przez nas legalnie zbierane i są adekwatne w stosunku do celów ich przetwarzania 
2. 
dane te są utrwalane, organizowane, porządkowane, przeglądane, zmieniane 
3. 
dane te są przechowywane przez określony przez administratora czas 
4. 
są udostępniane naszym dostawcom i partnerom 
5. 
dane te są przetwarzane w naszych systemach informatycznych 
 
Ad.1 Zbieranie danych w systemie może odbywać się na różne sposoby 
 
1. bezpośredni - poprzez uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych podczas 
wykonywania transakcji internetowej i jej finalizacji. 
2. pośredni - poprzez założenie konta, dzięki któremu użytkownik może zarządzać swoimi 
rezerwacjami, ma dostęp do historii transakcji, może edytować swoje dane osobowe, może korzystać z 
ofert specjalnych jeżeli będą dostępne w systemie i będzie zgoda marketingowa po stronie użytkownika 
takiego konta. 
3. poprzez call center - obsługę telefoniczną czynną we wskazanych godzinach pracy. 
4. informacje zbierane automatycznie - są zbierane podczas przeglądania oferty bez pozytywnego 
zakończenia procesu rezerwacyjnego. Należą do nich: adres IP, data i godzina korzystania z serwisu, 
rodzaj urządzenia i przeglądarki internetowej użytkownika, system operacyjny, ciąg wyświetlanych  
stron z których korzysta użytkownik naszych serwisów podczas przeglądania oferty. 
5. dane pozyskiwane z innych źródeł - możemy też otrzymywać informacje o użytkownikach naszych 
serwisów od naszych partnerów biznesowych, afiliacyjnych lub od niezależnych stron trzecich. 
 
Ad.4 Udostępniane danych naszym dostawcom i partnerom 
 
RSES współpracuje z siecią partnerów na stronach, których reklamuje swoje moduły  
rezerwacyjne. Współpracuje również z dostawcami, którzy otrzymują pełne dane zebrane podczas 
procesu rezerwacyjnego, niezbędne do prawidłowej realizacji zakupionej usługi lub ubezpieczenia, oraz 
na użytek wewnętrzny do celów rozliczeniowych i analitycznych. RSES współpracuje również z 
partnerami biznesowymi obejmującymi grupę firm, do której należy RSES. 
  
Oznacza to, że ich usługi są zintegrowane z naszymi aplikacjami i określone dane osobowe 
udostępniane w ich systemach informatycznych automatycznie przekazywane są naszej firmie. Dane 
osobowe mogą również zostać udostępnione w celach rozwiązywania sporów prawnych, postępowań  
urzędowych na wyraźne żądanie instytucji rządowej, sądu lub organów ścigania. 
 
Ad.5 Przetwarzanie danych w systemach informatycznych RSES 
 
To nic innego jak wykonywanie przez naszych pracowników różnego typu operacji służących do 
świadczenia usług, realizacji zamówień, sprzedaży, przechowywania danych na serwerach, tworzenia z 
ich wykorzystaniem baz danych. Część tych danych to dane osobowe, część związana jest z procesami  
dotyczącymi świadczonych usług i obejmuje historię wyszukiwania, rodzaj przeglądarki, ustawienia 
systemów operacyjnych, adresy IP, adresy URL, w przypadku urządzeń mobilnych to mogą być 
informacje identyfikujące ustawienia i lokalizację urządzenia. W trakcie procesu rezerwacyjnego  
wymagane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz e-mail. 



Uwaga: nigdy nie wymagamy podania numeru karty kredytowej. Operacja ta jest realizowana na 
stronach weryfikatorów płatności elektronicznych, z którymi nasza firma współpracuje. 

 
4. Urządzenia mobilne 
 
RSES. oferuje bezpłatne aplikacje na urządzenia mobilne, za pośrednictwem których również zbieramy 
i przetwarzamy dane osobowe na takiej samej zasadzie jak pobieranie danych za pośrednictwem stron 
internetowych. Możemy rejestrować dane identyfikujące ustawienia jak również lokalizacji takich 
urządzeń. 
 

5. Pliki Cookies 
 
Są wykorzystywane w naszych aplikacjach w celu identyfikacji użytkownika na różnych stronach 
naszych serwisów, do analizowania ruchu i poprawności działania strony internetowej, do utworzenia 
konta użytkownika, zapamiętania danych użytkownika, wersji językowej i zarządzania swoimi 
rezerwacjami.  
Niektóre wygasają po zakończonej sesji i są od razu kasowane po zamknięciu okna przeglądarki, inne 
ze względów bezpieczeństwa i gdy zachodzi taka potrzeba są przetrzymywane przez okres 2lat. Oprócz 
plików cookies wykorzystujemy inne narzędzia programistyczne do śledzenia np. adresów URL, 
pozyskiwania danych o urządzeniach i systemach operacyjnych z których użytkownik korzysta, adresie 
IP użytkownika i.t.p. 
 

6. Działania marketingowe 
 
RSES  może wykorzystywać dane także do działań marketingowych. Mogą one obejmować: 
1. 
Wykorzystywanie danych kontaktowych do przesyłania powiadomień o produktach i usługach 
oferowanych w naszych serwisach.  
2. 
Na podstawie otrzymanych informacji możemy zaoferować spersonalizowane oferty, jak również 
interesujące produkty i promocje. 
3. 

Komunikacja odbywa się za pomocą poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS. 
4. 

Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do działań marketingowych będą użyte 
jedynie za zgodą użytkownika. 
5. 

Zgoda: w każdej chwili można wycofać swoją zgodę na działania marketingowe, 
kontaktując się z nami pod adresem RODO@rses.pl 
 
7. Komunikacja z użytkownikami serwisów 
1. 

W celu prawidłowej realizacji naszych usług możemy kontaktować się za pomocą wiadomości SMS, 
pocztą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od udostępnionych przez użytkownika informacji.  
Może to mieć miejsce w przypadku niedokończonych rezerwacji, problemów z płatnościami 
elektronicznymi, zmianą oferty, nieprzewidzianych problemów z realizacją usług, działań  

administracyjnych, działań związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom, 
i.t.p. 
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2. 

Podczas rozmów telefonicznych możemy nagrywać rozmowy do celów kontrolnych. 
Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie 
usuwane. 
 
8. Kontrola danych udostępniona w RSES 
 
Osoba korzystająca z naszych serwisów ma prawo wglądu w swoje dane, które przechowujemy w 
naszych bazach. W każdej chwili można się do nas zwrócić z prośbą o wykaz danych, wysyłając e-mail 
na adres  
RODO@rses.pl 
 

9. Procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych 
 
Firma RSES wdrożyła odpowiednie procedury i standardy bezpieczeństwa oraz przygotowała 
odpowiednią infrastrukturę informatyczną, mających na celu zapobieganie uzyskaniu 
nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia jak również 
przechowywania danych na swoich serwerach. 
 
RSES Edyta Skuła                                                           Wrocław 20.05.2018 
ul. Storczykowa 57, 52-221 Wrocław 
NIP : 6731783391 
email : office@rses.pl 
 


