POLITYKA PRYWATNOŚCI CENTRUM ROZRYWKI SFERA LASERA
Centrum Rozrywki Sfera Lasera w Puławach troszczy się o bezpieczeństwo
danych osobowych Gości, którzy korzystają z usług Centrum. Przedstawiamy
Państwu zasady obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych. Celem
niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie jasnych zasad
określających/wskazujących kiedy, dlaczego i w jaki sposób Centrum
przetwarza dane osobowe Gości.
Informujemy, że operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Gości
Centrum Rozrywki są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym
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; dalej zwane: „Rozporządzenie”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.
Według Rozporządzenia dane osobowe są to wszelkie informacje o
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (czyli
konkretnej osobie dorosłej lub dziecku), takie jak np. imię i nazwisko czy numer
identyfikacyjny.
Ochrona danych Gości jest dla nas istotna, zatem Centrum przetwarza dane
osobowe Gości wyłącznie w sposób przewidziany przepisami prawa. Mając na
uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosujemy przy tym zasady: zgodności
z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych,
prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, a
także adekwatności do celu przetwarzania.

Wyjaśnia się przy tym, iż Centrum nie korzysta ze specjalnych metod
technicznych (technologii przetwarzania wizerunku/technik biometrycznych)
umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
Ponadto wyjaśnia się, iż odrębną podstawą prawną na wykorzystanie
wizerunku w celach marketingowych jest odpowiednio udzielona zgoda w
trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub brak
konieczności uzyskania takiej zgody z uwagi na art. 81 ust. 2 opisanej powyżej
ustawy.
Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą:
1.

2.

3.

Administratorem danych osobowych Gości jest właściciel Centrum Rozrywki
Sfera Lasera – Marek Mokijewski, ul. Centralna 10 w Puławach, NIP:716-248-2808, e-mail: biuro@sferalasera.pl, nr tel.: 532 680 531.
Informujemy, jakie dane osobowe są przetwarzane, kiedy, oraz w jakim celu są
wykorzystywane:
•
w zakresie zakupu biletu na rozgrywkę Laser Tag:
W celu weryfikacji wieku Uczestnika gry przetwarzane jest imię i nazwisko oraz
data urodzenia. Weryfikacja jest niezbędna, żeby ocenić czy osoba jest
pełnoletnia i może brać udział w rozgrywce Laser Tag bez opieki
Rodzica/Opiekuna lub bez pisemnej Zgody Rodzica/Opiekuna (zgodnie z
Regulaminem). Przetwarzanie danych w takim przypadku następuje wyłącznie
poprzez operację jednorazowego przejrzenia (okazania stosownego
dokumentu przez osobę przed rozpoczęciem rozgrywki Laser Tag). Jest to
jednorazowa operacja, bowiem po niej przedmiotowe dane nie są
przetwarzane przez Centrum Rozrywki (co oznacza, że Centrum po wyżej
opisanej jednorazowej czynności okazania nie dysponuje przedmiotowymi
danymi).
•
w zakresie dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej:
W celu realizacji rezerwacji dla grupy zorganizowanej, przetwarzane jest imię i
nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji.
Dane przetwarzane są w celu kontaktu z osobą dokonującą rezerwacji,
potwierdzenia lub anulowania rezerwacji. Dane przechowywane są przez okres
nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń .
•
w zakresie udzielenia zgody przez Rodzica/Opiekuna na korzystanie z
Centrum Rozrywki Sfera Lasera:
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Centrum wyłącznie po podpisaniu
przez ich Rodzica lub Opiekuna stosownej pisemnej zgody, która zawiera dane
dotyczącej imienia i nazwiska oraz numeru telefonu Rodzica/Opiekuna, a także
imienia i nazwiska dziecka. Dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji usług
oraz przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia
roszczeń.
•
w zakresie wizerunku:
Nieodpłatne i wielokrotne wykorzystanie wizerunku indywidualnego Gościa lub
Dziecka może nastąpić na podstawie udzielonej pisemnej zgody na
wykorzystanie wizerunku przez Centrum. W tym celu Centrum przetwarza dane
dotyczące imienia i nazwiska osoby podpisującej zgodę. Wizerunek utrwalony
na materiałach zdjęciowych oraz filmowych, realizowanych podczas
świadczenia usług Centrum może zostać wykorzystany na stronie
www.sferalasera.pl, na profilach Centrum w portalach społecznościowych oraz
na terenie Centrum. Celem publikacji będzie dokumentowanie przebiegu
rozgrywek Laser Tag w których Gość/Dziecko bierze udział. Zgoda na
wykorzystanie wizerunku zostaje wyrażona dobrowolnie i obowiązuje do
odwołania lub przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Gościa, którego dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o
prawie do przenoszenia danych;
że w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na postawie
oświadczenia o wyrażeniu zgody (podstawa prawna odpowiednio:
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) – Gość wyrażający taką zgodę
ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
podanie danych wskazanych w Polityce Prywatności jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wykonania zobowiązań lub
praw opisanych przez Administratora. Konsekwencją niepodania
danych określonych w Polityce Prywatności i stanowiących
jednocześnie wymóg umowny jest odpowiednio brak możliwości
udziału w rozgrywce Laser Tag, brak możliwości rezerwacji dla grupy
zorganizowanej, brak możliwości korzystania z usług Centrum przez
osobę niepełnoletnią.
o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
że nie będzie podejmował wobec niej zautomatyzowanych decyzji;
że przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Gości mogą być:
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Centrum,
podmioty wykonujące usługę fotografii wizerunku Gościa, oraz
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące
usługi IT, Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji
opisanych powyżej celów przetwarzania Państwa danych
osobowych;
że dane osobowe mogą być również przetwarzane są przy pomocy
usług Google LLC, a tym samym dochodzi do przekazywania tych
danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj.
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przekazanie takie jest
możliwe, gdyż podmiot Google LLC posiada certyfikat,
poświadczający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych,
wydawany na podstawie obowiązującego pomiędzy państwami
członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego a Stanami
Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a przyjętego przez Komisję
Europejską, Programu Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o
zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z
Programem
Tarcza
Prywatności
oraz
stosowanych
zabezpieczeniach
dostępne
są
pod
adresem:
www.privacyshield.gov;
że z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną
usunięte;
że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się pisząc na adres email: biuro@sferalasera.pl lub na
adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: Marek
Mokijewski, ul. Centralna 10, 24-100 Puławy. Osoby, których dane
dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy
Rozporządzenia;

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 r.

