POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Adrenalina Park S.C. Paweł, Piotr Matusik, Sokolniki 46/1, 55-080 Kąty
Wrocławskie, tel. 501–241–213, 530–730–143 (zwany dalej: Adrenalina-Park),
2) Adrenalina-Park nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych ze względu na rozmiar działalności, a także zakres
przetwarzanych danych,
3) Adrenalina Park S.C będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i
realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,
•

na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, aby:
◦ realizować usługi rekreacyjne i sportowe (konieczność ustalenia tożsamości osoby, w celu potwierdzenia akceptacji
regulaminu oraz świadomego przystępowania do korzystania z atrakcji, tj. zbieranie zgód na udział w usłudze,
zgodnie z obowiązującym prawem),
◦ realizować spotkania dla grup zorganizowanych,

•

ponadto dane osobowe pochodzące ze skrzynek e-mail mogą być przetwarzane w celach marketingowycyh, w celu
przedstawienia aktualnych ofert,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa,
5) dane osobowe przechowywane są
a) w przypadku klientów indywidualnych przez 2 dni robocze, jeżeli nie został zgłoszony wypadek i sporządzony protokół
wypadku,
b) w przypadku grup zorganizowanych przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,
c) w przypadku danych pochodzących ze skrzynek mailowych przez okres 5 lat,
5) dane osobowe przechowywane są zaszyfrowany sposób. Dokument zapisywane są na serwerze oraz zabezpieczone hasłem,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym danych pochodzących ze skrzynek mailowych,
7) Adrenalina-Park zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa.
8) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do
ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO,
10) podanie danych osobowych na papierowej wersji zgody na udział w usłudze jest warunkiem skorzystania z atrakcji
dostępnych w ofercie Adrenalina Park
11) dane osobowe są zbierane tylko po uprzednim poinformowaniu osoby do której dane należą zgodnie z art. 12 i art. 13
RODO. W miarę możliwości dane nie są pozyskiwane od osób innych niż od osoby której dane dotyczą. W przypadku danych
osobowych dziecka do 18 roku życia – zgodnie z art. 8 RODO – zgodę na przetwarzanie wyraża osoba sprawujące władzę
rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
12) Adrenalina Park S.C prowadzi monitoring na terenie obiektu oraz parkingu w celu zabezpieczenia terenu, sprzętu i atrakcji.
Materiał z monitoringu przechowywany jest przez 7 dni, jeżeli nie został zgłoszony wypadek i sporządzony protokół wypadku.

