Załącznik nr 1 do Regulaminu CRW WakePark Goczałkowice-Zdrój
Klauzula informacyjne

Marcin Cecherz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cecherz Marcin "CECH-POL", NIP
6441017725, REGON 272694256, 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 88, adres do doręczeń:
ul. Olszówka nr 12, lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych
osobowych wskazanych w Formularzu Uczestnictwa
zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”)
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ww. Rozporządzenia informuje się, że:
1)

Administratorem danych osobowych jest Marcin Cecherz prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Cecherz Marcin "CECH-POL", NIP 6441017725, REGON 272694256, 43-230 GoczałkowiceZdrój ul. Uzdrowiskowa 88, adres do doręczeń: ul. Olszówka nr 12, lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała;
2) Dane uczestników będę przetwarzane:
a) w celu dokonania rezerwacji, realizacji rezerwacji, zawarcia umowy na podstawie
zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);
b) w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b
RODO);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art.6 ust.1 lit. f RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit.f RODO);
e) w celu marketingowym, handlowym oraz informacyjnym (tj. m.in. informacje o przyszłych
imprezach) na podstawie uprzednio udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO);
3) Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania
umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami
kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Pani/Pana
podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych
produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz
zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się
zdezaktualizowały.
4) Informuje się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa podania danych
niezbędnych, (tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu mail, numeru telefonu), uniemożliwi
dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane upoważnionym pracownikom oraz
podwykonawcom Administratora, tj. firmie księgowej, firmie informatycznej, kancelarii adwokackiej.
6) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie kierując takie żądanie na adres mailowy
park@wakego.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) Administrator informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie
są profilowane.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10) Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych
osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

