
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SERWISU AIRMARIO 
 
Serwis www.airmario.pl (dalej "Serwis"), jest zarządzany przez  firmę Mariusz Łukasiewicz,  
Ul. Skoroszewska 3/37, 02-495 Warszawa, NIP: 797-163-76-89 (dalej „AIRMARIO" lub 
„Administrator"). 
  
Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w 
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, 
poz. 926, ze zm.) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 
r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). 
 
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać 
ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w 
formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Dane 
podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez 
Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zamówienia usługi. 
 
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych 
jest AIRMARIO. 
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika udzielana w celu 
przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Serwisie, jak również zgodnie art. 23 ust. 1 
pkt. 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych wynikające z przepisu prawa, niezbędne w celu realizacji umowy oraz rozliczenia 
usług świadczonych przez AIRMARIO oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów realizowanych przez Administratora, w tym w celach marketingowych. 
 
4. Na zasadach określonych poniżej, Administrator wykorzystuje dane osobowe 
Użytkowników dla zakładania, zarządzania i użytkowania ich kontami w Serwisie, zawierania 
i realizacji umów sprzedaży voucherów oraz w celu weryfikacji ich wykorzystywania zgodnie 
z REGULAMINEM, a także za zgodą Użytkowników do oferowania usług poprzez 
newsletter. Dotyczy to również przekazywania danych Użytkowników osobom trzecim i ich 
wykorzystania, tylko o ile jest to konieczne dla zakładania, zarządzania i użytkowania 
kontami Użytkowników w ramach Serwisu i zawierania z AIRMARIO umów. 
 
5. Przy rejestracji konta w Serwisie Użytkownik podaje takie dane osobowe jak: imię i 
nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody i 
szczegóły płatności, dane o zamówionych usługach w celu rejestracji i prowadzenia konta 
Użytkownika w Serwisie. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji 
umowy (z zakresu zakupu vouchera), wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą. 
Użytkownik może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku 
AIRMARIO nie będzie w stanie wykonać umowy, a tym samym Użytkownik nie będzie mógł 
korzystać z Serwisu w zakresie zamawiania vouchera. Danymi koniecznymi do realizacji 
Umowy są w szczególności dane, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 
 
6. Dane Użytkowników będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach 



realizowanych przez Administratora, w szczególności w celu utrzymania stałego kontaktu z 
Użytkownikami oraz w celu przesyłania im informacji handlowych, w tym poprzez 
newsletter. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania wysyłania mu takich ofert, o czym 
zostaje niniejszym uprzedzony. 
 
7. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich modyfikacji, jak również odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
lub wyrażenia sprzeciwu na otrzymywanie informacji, o których mowa w pkt. 6 powyżej, bez 
podawania przyczyny. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych 
w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w Serwisie następuje poprzez wysłanie 
e-maila na kontakt@airmario.pl lub w zakresie przetwarzania danych w celach 
marketingowych poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera. Po odwołaniu 
zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. 
Zmianę danych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po 
zalogowaniu się na swój profil w Serwisie lub w drodze przesłania wniosku z 
zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres kontakt@airmario.pl  
 
8. Dane osobowe Użytkowników AIRMARIO może udostępniać podmiotom uprawnionym 
do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, jak również powierzać 
zaufanym firmom bądź osobom na podstawie odpowiednich umów w celu ich 
przechowywania, dostarczania newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania 
relacji z Użytkownikami w imieniu AIRMARIO. Podmioty którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do 
przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nie 
udostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i 
technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
AIRMARIO zapewnia Użytkownikowi na jego życzenie szczegółową informację o 
podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie i terminie przekazania.  
 
9. AIRMARIO korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Użytkownika w 
sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi 
oferowanej przez Google Inc. Google Analytics. AIRMARIO korzysta także ze 
standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis 
oraz do oceny jego możliwości technicznych. AIRMARIO używa tych informacji, aby 
ustalić, ile osób odwiedza Serwis, by zaaranżować ją w sposób najbardziej przyjazny dla 
Użytkownika i sprawić, żeby Serwis był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze. 
Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych w zakresie i 
sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów. 
 
10. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane 
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych 
Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem 
zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.  Oprogramowanie do przeglądania stron 
internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie 
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać 
zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików 
cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe 



informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym 
Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z 
operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony 
prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w 
statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być 
wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam 
dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą 
zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej 
stronie. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW. 
 
 
 
 
 


