
Polityka prywatności 
 

Firma Gospodarstwo Rybackie Mikołajki jest firmą zajmującą się sprzedażą produktów 

pochodzenia zwierzęcego. Prowadzimy lokale gastronomiczne oraz sklep internetowy. 

Administratorem danych jest Gospodarstwo Rybackie Mikołajki sp. z o.o. przy ulicy 

Mrągowskiej 14, Dyrektor – Piotr Sobiech. Zwanym dalej GR – Mikołajki. 

Odwiedzanie naszej Strony i korzystanie z naszych usług stanowi potwierdzenie przeczytania 

oraz zrozumienia niniejszej Polityki prywatności oraz opisanych w niej praktyk gromadzenia 

i przetwarzania informacji. 25 maja nastąpiła ostatnia aktualizacja polityki prywatności. 

Polityka prywatności podlega zmianom i należy śledzić je na Naszej stronie internetowej. 

W poniższej polityce przeczytają Państwo w jaki sposób gromadzimy dane, jak je 

wykorzystujemy i jak długo je przetrzymujemy. 

Przekazując Nam Swoje dane osobowe, zobowiązujecie Nas do należytego administrowania 

tymi danymi. 

1. Gromadzenie Państwa danych osobowych 

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje o osobie umożliwiające jej 

zidentyfikowanie, takie jak adresy elektroniczne, data urodzenia, hasło i informacje o 

płatnościach. Nie obejmuje ono danych, w przypadku których tożsamość została usunięta 

(danych anonimowych). 

Podczas składania zamówienia prosimy Państwo o podanie danych osobowych, są one 

niezbędne aby spełnić zamówienie. 

2. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe 

Dane osobowe, które gromadzimy są Nam potrzebne do realizacji bieżących zamówień.  

Stosujemy pliki cookie, dzięki którym możemy lepiej dostosować jakość Naszych usług do 

Państwa oczekiwań. 

3. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe 

GR - Mikołajki może udostępniać Państwa dane osobowe innym stronom, w wymienionych 

poniżej sytuacjach. 

Zawsze będziemy to robić tak, że Państwo bezpieczeństwo będzie na 1 miejscu. 

Udostępnianie Państwa danych będzie w następujących przypadkach 

• W sytuacji połączenia się z inną firmą, lub sprzedaży tej. 

• W odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe bądź inne pisma procesowe. 

• Jeżeli wystąpi dochodzenie w celu dochodzenia naszych praw lub Naszych klientów. 



We wszystkich sytuacjach będą Państwo poinformowaniu o przekazaniu informacji. 

4. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe 

Będziemy przetrzymywać dane tak długo jak będziemy musieli, aby dobrze wykonywać dla 

Państwa nasze usługi, jednak na państwa pisemną prośbę usuniemy wszystkie dane z 

Naszych systemów. 

5. Jak chronimy Państwa dane osobowe 

O ile nie jesteśmy w stanie Państwu zapewnić 100% bezpieczeństwa o tyle wprowadziliśmy 

usprawnienia i procedury, dzięki którym mogą Państwo czuć się bezpiecznie z powierzaniem 

Nam swoich danych osobowych. 

Do Państwa danych osobowych mają dostęp tylko i wyłącznie Nasi zaufani pracownicy. 

8. Mają Państwo prawo do: 

a. uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych; 

b. prawo do uzyskania od Administratora kopii danych; 

c. prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku błędnego zapisu lub ich zmiany; 

d. prawo do usunięcia danych – na podstawie pisemnego oświadczenia, Administrator obowiązany jest niezwłocznie 

usunąć Państwa dane z baz danych; 

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych; 

g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w innym celu niż marketingowy 

h. prawo do wycofania zgody; 

7. Jak można się z nami skontaktować 

Mogą się państwo z Nami skontaktować za pomocą poniższego adresu e – mail. 

Dane kontaktowe: 

Gospodarstwo Rybackie Mikołajki sp. z o.o. 

Mrągowska 14, 11 – 730 Mikołajki, Polska 

E-mail: gospdoarstworybackie@poczta.onet.pl 

 


