POLITYKA PRYWATNOŚCI
HYBRYDOWEGO PARKU ROZRYWKI FREAK PARK
Dane osobowe Klientów/Użytkowników serwisu internetowego Parku są gromadzone
i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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) - zwanego dalej: RODO oraz ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 – zwanej dalej:
ustawą).
I.

Postanowienia ogólne

1.

Udostępniona niniejszym Polityka Prywatności Hybrydowego Parku Rozrywki Freak Park
(zwana dalej jako: Polityka), adresowana do Klientów Parku/Użytkowników serwisu
(zwanych dalej jako: Klient bądź Użytkownik), określa: rodzaj i zakres gromadzonych
danych osobowych, sposoby ich przetwarzania i ochrony, prawa i obowiązki Parku oraz
jego Klientów a także zasady korzystania przez Park z plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Ogólnego Parku (zwanego
dalej także jako: Regulamin), który dostępny jest pod adresem: www.freakpark.pl,
a zawarte w niej pojęcia i definicje są tożsame ze wskazanymi w Regulaminie, chyba że
co innego wynika z jej postanowień.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest: Kamil Nadwozia S.C. Kamil Sieradzki,
Tomasz Sieradzki, NIP 6443323679, Regon 240587255, z siedzibą : 42-500 Będzin, ul.
Zagórska 83; adres e-mail:biuro@sieradzki.pl prowadzący Park Rozrywki (zwany dalej
jako: Administrator).
4. Akceptacja niniejszej Polityki Prywatności przez Klientów/Użytkowników jest warunkiem
koniecznym do korzystania z usług Parku i jego serwisu internetowego.
II.

Zasady wykorzystywania plików cookies

1. Serwis internetowy Parku wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka, z jęz. angielskiego cookie – ciastko) to dane wysyłane
przez serwis, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które są niezbędne do
prawidłowego korzystania z serwisu, tj. w szczególności zapamiętywania logowania czy
utrzymywania sesji po zalogowaniu, a także personalizacji korzystania z serwisu poprzez
dostosowanie zawartości stron serwisu do potrzeb danego Klienta.
3. Pliki cookies zamieszcza na urządzeniu Użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp
Administrator. Dane gromadzone w ten sposób są zaszyfrowane i niedostępne dla osób
trzecich.
4. Serwis wykorzystuje zasadniczo dwa rodzaje plików cookies, tj.:
● „sesyjne” (session cookies) - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony
internetowej bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

„stałe” (persistent cookies) - przechowywane są w urządzeniu końcowym
Klienta przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
5. Przeglądarka internetowa, tj. oprogramowanie do przeglądania stron internetowych
zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika, który może dokonać zmian odpowiednich ustawień z tego
zakresu oraz zablokowania czy usunięcia plików cookies (szczegóły zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej), jednak ograniczenia stosowania plików
cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą
być także przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu
z niektórych opcji serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie
cookies nie powoduje jednak braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych na stronie serwisu Parku, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga
logowania.
●
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Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach:
a. niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia przez Administratora
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą na
podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO;
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i przetwarzane
przez okres wymagany przepisami prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
przy czym obowiązkiem prawnym Administratora jest, w szczególności:
obowiązek rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji;
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora - zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. „f” RODO, którymi są, w szczególności obowiązki związane z kontrolą.
Okres przetwarzania danych w powyższych celach będzie wynosił maksymalnie 10 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane.
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są wyłącznie upoważnieni do tego
pracownicy, współpracownicy i kontrahenci Administratora.
Zgodnie z art. 15-21 RODO osoba fizyczna, która przekazała dane osobowe ma prawo:
dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, uzupełnienia,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wnoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 77 RODO osoba fizyczna posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
jej danych osobowych, co wywiera skutki prawne od chwili tego cofnięcia, a tym samym
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie
udzielonej uprzednio zgody przed jej cofnięciem.
Żądanie związane z realizacją uprawnienia do dostępu, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu
należy
zgłaszać
Administratorowi
mailem
lub
listem
poleconym
na
adres:biuro@freakpark.pl
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem wynikającym z ustawy, jednak jest
warunkiem koniecznym do skorzystania z usług serwisu i samego Parku.
Zakres przetwarzania danych osobowych zależy od zgody Klienta/Użytkownika, przy
czym do skorzystania z usług serwisu konieczne jest podanie przez Użytkownika
następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej (adres e-mail), imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka.
Podane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane Użytkownika są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych
i organizacyjnych spełniających wymogi prawne, w szczególności RODO.
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Monitoring usług Parku
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FREAK PARK jest obiektem monitorowanym. Obraz z kamer jest rejestrowany dla
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jedynie w tym celu
przetwarzane są dane osobowe Klientów, tj. ich wizerunek.
Klienci Parku wchodząc na jej teren wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku
podczas pobytu na jego terenie, co oznacza akceptację następujących zasad:
a) monitorowanie ich pobytu w Parku za pomocą kamer przemysłowych celem
zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych
oraz wykorzystanie tych nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem
a Użytkownikiem, jak również udostępnienie nagrań na żądanie stosownych
upoważnionych do tego organów publicznych;
b) wykorzystanie zdjęć oraz krótkich filmów zawierających, m.in. ich wizerunek (jako
szczegół większej całości) w celach marketingowych przez pracowników Parku,
wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie
ich wizerunku na wszelkich polach eksploatacji (zgoda jest udzielona na czas
nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych, a Użytkownicy zrzekają się wszelkich
roszczeń w stosunku do Administratora, jakie mogą wynikać z wykorzystania ww.
zdjęć oraz filmów z wizerunkiem Użytkowników);
c) nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest
wyłącznie na ich prywatny użytek;
d) Administrator nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć
prywatnych wykonanych na terenie Parku.
Dane osobowe Klientów, o których mowa w pkt 1, będą przechowywane przez okres
14 dni lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń.
Dane osobowe Klientów, o których mowa w pkt 1 nie będą udostępnione podmiotom
trzecim w celu przetwarzania.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych
i przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Klientów przez osoby trzecie
w związku z rejestrowaniem lub upublicznianiem (np. w mediach społecznościowych)
wizerunku Klientów przez te osoby).
Zmiany Polityki Prywatności

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności z powodu:
siły wyższej – czyli zaistnienia zdarzenia zewnętrznego i niezależnego zarówno
Administratora, jak i Klienta/Użytkownika, którego wystąpienia nie mogli przewidzieć
i którego wystąpieniu nie mogli zapobiec, a które spowodowało stały lub okresowy brak
możliwości wykonywania praw i obowiązków przez Administratora bądź
Klienta/Użytkownika;
● zmiany obowiązujących przepisów prawa znajdujących zastosowanie do świadczenia
usług drogą elektroniczną bądź związanych z ochroną danych osobowych,
● zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.
2. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązywać będą od dnia ich publikacji
w serwisie i recepcji Parku, przy czym ich udostępnienie w ten sposób uważane będzie za
dostarczenie Klientom/Użytkownikom.

