Zał. 1.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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) jest:
SNIPER EVENTS Przemysław Gerlaczyński z siedzibą w Olsztynie 11-041, ul. Przepiórcza 3a, tel.:
509 733 766, email.: info@sniper.pl
CELE PRZETWARZANIA DANYCH
a) Przygotowanie i realizacja umowy
Dane osobowe w zakresie:
− imienia, nazwiska, daty urodzenia osób korzystających lub ich podopiecznych,
− podanego nr kontaktowego,
− nazwy i adresu szkoły w przypadku grup zorganizowanych,
− inne dane niezbędne do przygotowania i realizacji umowy
przetwarzane będą w celu realizacji umowy obejmującej korzystanie z atrakcji w Parku
Przygody „SNIPER”.
Numer kontaktowy wykorzystywany będzie w sytuacjach tego wymagających, np.
związanych z pozostawionymi rzeczami, prawidłowym rozliczeniem usługi itp.
Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy, a niepodanie danych
uniemożliwi korzystanie z atrakcji.
Dane osobowe gromadzone w ramach zawartych umów przetwarzane będą także w celu
zapewnienia prawidłowej ewidencji księgowej i podatkowej co jest obowiązkiem
prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
b) Dochodzenie roszczeń
Ze zgromadzonych danych będziemy także korzystać w sytuacji, w których konieczne
będą ochrona lub dochodzenie naszych praw lub dochodzenie roszczeń, co jest prawnie
uzasadnionym interesem SNIPER EVENTS.
c) Marketing usług własnych
W przypadku podania adresu email i nr telefonu oraz wyrażenia zgody na ich
wykorzystanie w celach marketingowych, będziemy przesyłali Państwu aktualne
informacje o promocjach i nowych atrakcjach w naszym Parku. Podanie powyższych
danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Odmowa wyrażenia zgody na marketing nie
wpłynie na zakres świadczonych usług.

Powyższe dane będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, którą można
wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
Zgodę można wycofać kontaktując się tel.: 509 733 766, mailowo.: info@sniper.pl
podając nr telefonu lub adres email oraz imię i nazwisko.
d) Komunikacja tradycyjna, mailowa i telefoniczna
W przypadku gdy jesteście Państwo naszymi Klientami i kontaktujecie się z nami za
pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie, przetwarzamy
Państwa dane w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.
Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. W tym wypadku prowadzenie korespondencji
jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem. Podanie danych w tym przypadku nie jest
obowiązkowe, jednak na pewno ułatwi nam udzielenie niezbędnej pomocy i informacji
lub przygotowanie usługi.
e) Prowadzenie ankiet epidemiologicznych
Dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem ankiety epidemiologicznej będziemy
przetwarzać w celach związanych z koniecznością skontaktowania się z Państwem oraz
przekazaniu informacji właściwej inspekcji sanitarnej w przypadku stwierdzenia lub
podejrzenia zarażenia COVID-19 na terenie Parku.
Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest
obowiązkowe i niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID19.
f) Umieszczanie informacji na stronach: www.sniper.pl , www.park.sniper.pl,
www.makumba.pl, funpage Sniper oraz funpage Sniper Park Przygody w portalu Facebook
i korzystania z komunikatora Facebook Messenger.
W przypadku korzystania ze strony Sniper oraz Sniper Park Przygód, umieszczania na niej
postów oraz korzystania z komunikatora Facebook Massenger dane osobowe będą
przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony
danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery
przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez
amerykańskie służby (np.: NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości
dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych
osobowych przez te służby."
Prowadzenie funpage jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a korzystanie z jego
możliwości jest w pełni dobrowolne.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane zgromadzone na potrzeby realizacji umowy przetwarzane będą do czasu jej
wykonania, a następnie przez okres niezbędny w celu zapewnienia prawidłowego
prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej z uwzględnieniem okresu
zapewniającego możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń.
2. W zakresie prowadzonej korespondencji oraz kontaktu telefonicznego poza
realizowanymi umowami, dane osobowe będą usuwane po okresie 5 lat od ostatniego
kontaktu.
3. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą
wykorzystywane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
4. Dane przetwarzane w celu realizacji marketingu usług własnych wykorzystywane będą
do czasu wycofania udzielonej zgody.
5. Ankiety epidemiologiczne i dane w nich zawarte przetwarzane będą do końca drugiego
miesiąca licząc od miesiąca, w którym dane były zgromadzone.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest
niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, zapewnienia obsługi księgowej, obsługi
informatycznej, hostingu poczty internetowej, a także Poczcie Polskiej w zakresie prowadzonej
korespondencji tradycyjnej.
Dane z ankiety epidemiologicznej mogą być udostępniane podmiotom publicznym w zakresie
obowiązujących przepisów prawa (właściwy inspektor sanitarny).

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania
świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z prowadzonym przetwarzaniem przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia i usunięcia danych osobowych w zakresie, w którym jest to
dopuszczalne przepisami prawa,
d) prawo do przeniesienia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane przy użyciu
systemów informatycznych na podstawie zawartej umowy lub udzielonej zgody,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie w jakim dane przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu realizacji przysługujących praw proszę o przesyłanie żądań drogą elektroniczną na adres
info@sniper.pl lub pocztą tradycyjną na adres SNIPER EVENTS Przemysław Gerlaczyński z
siedzibą w Olsztynie 11-041, ul. Przepiórcza 3a.

SNIPER EVENTS Przemysław Gerlaczyński nie prowadzi przetwarzania danych związanego z
automatycznym podejmowaniem decyzji lub profilowaniem.

