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Zasady korzystania z usługi Newsletter (mailing i SMS) obowiązujący w DDC Damian Dziuba Consulting 

 

1. Korzystanie z usługi Newsletter (mailing/SMS) jest dobrowolne  

2. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.urlopzniemiec.pl 

3. Na podany w procesie rejestracji adres email wysłana zostanie informacja z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newslettera 

4. Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji (informacje te zostają każdorazowo dołączone do treści otrzymanego 

maila). W przypadku chęci wypisania się ze subskrypcji otrzymywanych wiadomości SMS wystarczy wysłać SMS o treści („wycofuję zgodę na widomości 

handlowe SMS pod numer telefonu 692 091 601 lub na adres e-mail: rezerwcje@urlopzniemiec.pl) 

5. Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

rezerwacje@urlopzniemiec.pl 

6. Subskrybent będzie otrzymywać informacje handlowe dotyczące ofert wyjazdów turystycznych, cen, opisu hoteli, relacji z podróży  

7. Warunkiem koniecznym aktywacji usługi newsletter (mail/SMS) jest potwierdzenie zapoznania się z zasadami subskrypcji oraz zgoda na przesyłanie informacji 

od DDC Damian Dziuba Consulting na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

Administratorem danych osobowych jest DDC Damian Dziuba Consulting z siedzibą w (88-342) Szydłówko 12  

Podstawą prawną przetwarzania dobrowolnie podanych osobowych (w zakresie: adresu e-mail i/lub numeru telefonu) jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 roku (dalej RODO).  Podane dane osobowe będą 

przetwarzane do chwili wycofania zgody lub zakończenia wysyłania przez administratora informacji handlowych. Prawa, które przysługiwać będą subskrybentom:  

 Dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) 

 Sprostowania danych – ich aktualizacji (art. 16 RODO) 

 Usunięcia danych (bycia zapomnianą/zapomnianym) (art. 17 RODO) 

 Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

 Wycofania zgody w każdym momencie z zastrzeżeniem, iż wycofanie zgodnie nie wpływa na zgodność przetwarzania którego dokonano przed jej wycofaniem  (art. 

7 ust. 3 RODO) 

 Wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 (art. 77 RODO)  

Dołączając do grona subskrybentów dostęp do danych osobowych mogą uzyskać podmioty, tj.: operatorzy telefoniczni, podmioty świadczące usługi IT, FreshMail Sp. z 

o.o. za pośrednictwem której będą przesyłane wiadomości  charakterze handlowym (więcej na ten temat i zasad ochrony danych przez ten podmiot: 

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/ ) , inne podmioty wspierające administratora w jego działalności działające na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości przesyłania ofert o charakterze handlowym.  
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