
Polityka prywatności 

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą 

najwyższej wagi. Dlatego dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie 

powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. 

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas 

Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki, jako 

administratora danych. 

Administratorem Waszych danych jest 

Akwarium Gdyńskie działa w strukturach Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego 

Instytutu Badawczego. Dlatego Administratorem Waszych danych jest MIR-PIB z siedzibą przy 

Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, KRS 0000131987, NIP: 586-010-24-41, REGON: 000144733, adres e-

mail: sekretariat@mir.gdynia.pl 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Wasze dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Newslettera, który będzie 

zawierał:  

• Wiadomości o wydarzeniach/eventach (płatnych, bezpłatnych, w budynku i 

plenerowych),  

• Treści edukacyjne, na tematy przyrodnicze/ekologiczne itp., 

• Instrukcje do zadań, przykładowe scenariusze lekcji do bezpłatnego wykorzystania, 

• Informacje o promocjach biletowych,    

• Komunikaty związane z naszą ofertą płatną.  

 

Podanie przez Was danych osobowych jest dobrowolne. Nie mniej, jeśli nam ich nie 

przekażecie, nie będziemy mogli przesyłać Wam Newslettera.  Podane przez Was dane 

osobowe NIE będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

Rodzaj danych 

Przetwarzamy wyłącznie niezbędne dane, które pozwalają na:  

1. Odwiedziny na stronie www.akwarium.gdynia.pl: 

• Adres IP 

 

2. Dostarczania do Was Newslettera: 

• imię, 

• adres e-mail,  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą 

udzieloną poprzez zaznaczenie poniższego okienka.  

Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz 

Islandia, Lichtenstein, Norwegia).  

http://www.akwarium.gdynia.pl/


Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera 

bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez MIR-PIB.  

 

Zgodnie z RODO przysługuje Wam 

• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• Prawo do usunięcia danych osobowych;  

• Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.  

 

Kontakt w sprawie danych osobowych 

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany 

przez siebie sposób: 

• Wysłanie wiadomości e-mail na adres: akwarium@mir.gdynia.pl 

• Telefonicznie pod numerem: +48 587 326 620 

• Listownie na adres: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB, al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia z 

dopiskiem „Dane osobowe” 

W każdym momencie można usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji klikając link 

‘anulować subskrpcję’ zawarty w stopce każdego newslettera. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mir.gdynia.pl.  

 

Google Analytics 

Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat 

Waszych odwiedzin strony. To takie dane jak to, jakie podstrony wyświetlaliście, czas, jaki 

spędziliście na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu 

wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 

W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.  

 

Cookies 

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom 

używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie 

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w 

plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu 

dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące 

cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną 

bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień 

dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 
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