
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU  
PROGRAM-ILP.PL 

 
§1 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych 
osobowych jest spółka Yacht Company sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Niskiej 6 (81-646), wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 000511029, o kapitale zakładowym 5.000 złotych (zwana dalej również „Administratorem”). 
 

§2 
 

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo 
kontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: info@program-ilp.pl  lub pisemnie na adres 
siedziby spółki.  
 

§3 
 
1. Podczas korzystania z serwisu www.program-ilp.pl mogą być zbierane i wykorzystywane dane jej 

użytkowników w tym dane osobowe. 
 
2. Dane mogą być zbierane na skutek ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. przy 

wypełnianiu formularza kontaktowego, formularza aplikacyjnego lub zapisywaniu się na 
newsletter) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od 
podmiotów zewnętrznych. 

 
3. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkowników, czasie nadejścia zapytania i 

wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do 
strony internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju 
systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów 
administrowania stroną oraz tworzenia statystyk i analiz. 

 
4. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych użytkowników poprzez stosowanie 

odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych – zgodnie z odpowiednimi przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Polityki Ochrony Danych Osobowych 
przyjętej i obowiązującej w Spółce Yacht Company Sp. z o.o. 

§4 
 

Zebrane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach: 
 
• realizacji (w tym na etapie kwalifikacji) programu „I Love Poland” – realizowanego przez 

Administratora na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana 
Pawła II 12, wpisanej do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000655791 oraz wykonywania umów zawartych przez Administratora z uczestnikami programu 
- zgodnie z Regulaminem Programu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 



 
• kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem dobrowolnie podanych danych 

teleadresowych w formie korespondencyjnej (w tym e-mail), telefonicznej lub za pośrednictwem 
newslettera (art. 6 ust. lit. a RODO). 

 
• ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 
 
• prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 
 
• wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).  
 

 
§5 

 
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia 
umowy lub może być dobrowolne, ale np. niezbędne do skorzystania z oferowanych przez 
Administratora usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie 
dobrowolne.  

 
§6 
 

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą zostać przekazane następującym podmiotom:  
 
• przedsiębiorcom i innym podmiotom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu 

usług związanych z realizacją programu szkoleniowego. 
 
• podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom, podmiotom księgowym, 

prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym czy towarzystwom 
ubezpieczeniowym w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji świadczonych usług. 

 
• podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów 

prawa (np. policja, prokuratura). 
 

§7 
 

1. Administrator udostępnia użytkownikom serwisu możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu 
formularza kontaktowego oraz zapisując się do elektronicznego biuletynu informacyjnego 
(newsletter).  

2. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w serwisie formularzy należy uzupełnić ich 
obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie wysłać go do Administratora. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newslettera odbywa 
się zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i z przyjętą przez Administratora Polityką Danych 
Osobowych. 

4. Umowa o nieodpłatne świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony w 
chwili potwierdzenia przez Administratora dokonania rejestracji do listy odbiorców biuletynu. 
Użytkownik uprawniony jest do jej wypowiedzenia w każdym czasie i bez podawania przyczyn 
poprzez przesłanie Administratorowi stosownego oświadczenia w formie wiadomości e-mail lub 
pocztą tradycyjną. 

 
§8 

 



1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe zapisywane są na obszarze Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię. Liechtenstein oraz 
Norwegię) i mogą być przekazywane poza ten obszar tylko wtedy, gdy jest to konieczne do 
wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której 
dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów 
zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych 
użytkowników poza obszar EOG Administrator wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu 
zapewnienia, że takie przekazywanie jest zgodne z obowiązującymi zasadami ochrony danych. 
Użytkownik może wówczas prosić Administratora o dodatkowe informacje dot. zabezpieczeń w 
zakresie ochrony danych osobowych, które zostały zastosowane w związku z przekazaniem 
danych osobowych, oraz o tym, gdzie i jak można uzyskać informacje na ich temat. 

 
2. W zależności od celu, okres przechowywania danych osobowych użytkowników może być różny 

np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, cofnięcia zgody lub do momentu 
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Po upływie danego okresu dane są usuwane albo anonimizowane.  

 
3. Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia 
udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. 

 
§9 
 

1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego 
danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe użytkownika 
nie będą wówczas dalej przetwarzane, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów użytkowników lub dane te będą 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 
2. Każdy użytkownik uprawniony jest do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. 
 
3. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy 
ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO. 

 

POLITYKA COOKIES 
 

§1 
 

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach 
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to 
pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  
 
 

§2 
 



Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w 
plikach cookies. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach 
plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą skonfigurować 
przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu plików cookies i mieć możliwość 
decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików 
cookies. 
 

§3 
 

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu, które wykorzystywane są przez 
Administratora do: 
 
1. możliwości korzystania z określonych funkcji serwisu i utrzymywania sesji użytkownika na każdej 

kolejnej stronie serwisu; 
2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, w tym 

przede wszystkim w celu rozpoznania urządzenia użytkownika, aby wyświetlić stronę zgodnie z 
jego preferencjami; 

3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika 
pozwalających zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają ze stron internetowych celem 
usprawnienia działania serwisu i uatrakcyjnienia świadczonych usług 

 
§4 
 

Pliki cookies wykorzystywane przez naszych partnerów, w tym w szczególności użytkowników strony 
internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.  
 

§5 
 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracował on wewnętrzne 
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. 
Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami 
prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a 
także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa unijnego. 
 

§6 
 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza 
umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w 
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia 
użytkownika.  

 
§7 
 



Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 

§8 
 

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić 
poprawne działanie serwisu, w tym formularzy kontaktowych, formularzy aplikacyjnych czy innych 
wykorzystywanych przez Administratora systemów komunikacji na odległość. 
 
 

GOOGLE ANALYTICS 
 

§1 
 
Serwis wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., 
która zlicza użytkowników odwiedzających stronę serwisu i informuje o średnim czasie, jaki na niej 
spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. 
 

§2 
 

Google Analytics wykorzystuje cookies. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji 
wykorzystania strony przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla 
operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania 
Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, gdy wymagane jest 
to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem, że Google nie będzie łączyć adresów IP 
użytkowników serwisu z innymi danymi zbieranymi przez Google. 
 
Więcej informacji na temat prywatności i bezpieczeństwa danych usługi Google Analytics można 
znaleźć na: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008 
 

§3 
 
Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-
out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na 
stronach internetowych. 


