
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
PODSTAWA: 
 
Spółka UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA” rozumie, że zależy Państwu na 
prywatności i Państwo chcę wiedzieć, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane w Internecie są 
Państwa dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność każdego z użytkowników strony 
www.akvapark.lt. 
 

1. Zakres niniejszej polityki 
Niniejsza polityka ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej 
https://akvapark.lt, poddomeny https://booking.akvapark.lt bei 
http://akvaparkclub.dovanu-kuponai.lt.  
Nasza strona może zawierać odnośniki do innych stron, jednak za polityki 
prywatności obowiązujące na nich nie odpowiadamy. 
 

2. Państwa prawa 
2.1 Jako do podmiotu, którego dotyczą dane, do Państwa należą następujące prawa: 

2.1.1 prawo do uzyskania informacji dotyczących rodzaju i zakresu zbieranych 
przez nas danych; 

2.1.2 prawo do wglądu w dane zebrane przez Zarządcę Danych; 
2.1.3 prawo do dokonywania korekty danych niekompletnych, nieszczegółowych 

i/lub nieprawidłowych; 
2.1.4 prawo do bycia zapomnianym; 
2.1.5 prawo do zakazania (ograniczenia) wykorzystywania danych; 
2.1.6 prawo do przeniesienia danych; 
2.1.7 prawo do zakazania wykorzystywania danych w konkretnych celach; 
2.1.8 prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i 

profilowaniem. 
2.2 Wszelkie niezadowolenia należy zgłaszać bezpośrednio u nas, składając odpowiedni 

wniosek lub zażalenie, jak również w przypadkach określonych prawem – w 
Państwowym Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. 

 

3. Rodzaj i zakres zbieranych przez nas danych osobowych 
3.1 W celu umożliwienia wygodnego i skutecznego surfowania przez Państwa po naszej 

witrynie oraz przesyłania do Państwa pożytecznych ofert na naszej stronie 
internetowej używamy następujące pliki cookie („ciasteczka”): XSRF-TOKEN (do 
zwiększenia bezpieczeństwa aplikacji), laravel_session (do generacji seansu), 
extend_reservation_in (do przechowywania przed upływem terminu rezerwacji), 
agree_with_cookies (do oznaczenia, że klient zaakceptował instalację plików cookie) 
_ga i _gid (Google Analytics). 

3.2 W przypadku połączenia się z nami drogą elektroniczną będziemy przetwarzać 
również adres Państwa poczty e-mail. 

 

4. Sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych 
4.1 Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane i gromadzone przez okres nie 

dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu, w którym są one 
zbierane.  

4.2 Państwa dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach: 
4.2.1 udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania; 



 

 

4.2.2 zapewnienia jakościowego surfowania przez Państwa po witrynie 
www.akvapark.lt. 

4.3 Wszystkie wiadomości elektroniczne usuwane są po upływie 6 miesięcy od momentu 
wygaśnięcia poszczególnej kwestii. 

4.4 Państwo zawsze mogą odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
4.5 Nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim, oprócz adresu e-

mail, o ile Państwo wyrazili zgodę na przesyłanie newsletterów. 
 

5. Sposób i miejsce przechowywania Państwa danych osobowych 
5.1 Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny, póki ważna 

jest Państwa zgoda. 
5.2 Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerze znajdującym się na 

terytorium Republiki Litewskiej. 
5.3 Zależy nam na bezpieczeństwu danych osobowych, dlatego dokładamy wszelkich 

starań w celu jego zapewnienia. Stosujemy w tym celu wszelkie środki: szyfrujemy 
informacje przepływające między klientem a serwerem (certyfikaty HTTPS i SSL), 
stosujemy firewall („ściany ogniowe”), bieżący audyt bezpieczeństwa, 
przeprowadzamy okresowe kontrole DNSBL.   

6. Zapraszamy do kontaktu 
W przypadku zaistnienia wszelkich pytań związanych z naszą witryną 
www.akvapark.lt lub naszą polityką prywatności zapraszamy do ich zgłoszenia e-
mailem na adres jovita.pivariunaite@akvapark.lt, pod numerem telefonu +370 614 
87739 lub w formie pisemnej na adres: Vilniaus al. 13-1, Druskininkai. 

 

7. Zmiany polityki prywatności 
W pewnych przypadkach (np. ze względu na zmiany przepisów prawa) możemy 
wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną 
niezwłocznie ogłoszone na stronie internetowej www.akvapark.lt. Moment pierwszego 
odwiedzenia strony www.akvapark.lt po wprowadzeniu zmiany do polityki prywatności 
będzie uważany za moment zapoznania się przez Państwa z tą zmianą. W związku z 
tym radzimy regularnie odwiedzać stronę internetową www.akvapark.lt. 


