
Polityka prywatności Parku Rozrywki Julinek w Julinku  
 

Niniejsza Polityki Prywatności wskazuje zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe 
Gości, tj. osób pozostawiających swoje dane osobowe za pośrednictwem witryny 
www.julinek.com.pl  lub odwiedzających Park Rozrywki Julinek i pozostawiających tam dane 
osobowe.   

 
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się  z Administratorem Twoich danych 

osobowych , którym są Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.  z siedzibą w 

Warszawie, ul. Senatorska 13/15, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 

Warszawa. , (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres 

Spółki lub bezpośrednio na adres email: iod@zprsa.pl.   

Cele i podstawy prawne oraz okres przechowywania  

W przypadku fizycznej obecności w Parku Rozrywki Julinek dane osobowe będą przetwarzane  
przez Administratora bezpośrednio w w celu :  

 zakupu biletów zniżkowych: 

W celu przyznania zniżki przetwarzane jest imię i nazwisko, oraz w zależności od przypadku 
odpowiednio: 

a. data urodzenia – bilet urodzinowy, dziecko do lat 3, bilet dla seniora; 

b. informacja potwierdzająca niepełnosprawność – bilet dla osoby niepełnosprawnej; 

Przetwarzanie danych w przypadkach opisanych w lit. „a”-„b” następuje wyłącznie poprzez 
operację jednorazowego podglądu (okazania stosownego dokumentu/ów przez osobę 
ubiegającą się o zniżkę osobie sprzedającej bilety w kasie biletowej).  

 realizacji usług świadczonych przez Park Rozrywki Julinek w parku linowym w celu  , 
prawidłowej realizacji wypożyczenia sprzętu wspinaczkowego  w tym identyfikacji 
osoby poprzez przyjęcie formularza wypożyczenia, oraz jego zwrotu– na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 wykonania obowiązków prawnych związanych z prawem z zakresu rachunkowości czy 
podatków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa 
podatkowego, ustawy o rachunkowości dotyczących w szczególności: wystawienia 
faktury, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na 
potrzeby księgowe.  

 w zakresie monitoringu wizyjnego ze względu na: 

1. bezpieczeństwo ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia – ze względu na 
charakter świadczonych usług przez Park Rozrywki oraz stref wyłączonych z użytku z 

http://www.julinek.com.pl/
mailto:iod@zprsa.pl


uwagi na zagrożenie życia i zdrowia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 
lit. d RODO); 

2. prawnie uzasadniony interes Administratora danych poprzez prowadzenie działalności 
marketingowej oraz zapobieganie oszustwom (podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO; motyw 57 RODO). 

Administrator nie korzysta ze specjalnych metod technicznych umożliwiających identyfikację 
osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. 

Administrator informuje, iż w przypadku monitoringu znacznie oddalonego od miejsca, 
którego obszar Administrator rejestruje – zidentyfikowanie osób/osoby, której dane dotyczą, 
może być niemożliwe, w konsekwencji czego, zgodnie z art.11 RODO, art. 15-20 RODO nie 
będą miały zastosowania, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw 
przysługujących jej na mocy tych artykułów dostarczy dodatkowych informacji pozwalających 
ją zidentyfikować. 

 w zakresie punktu rzeczy znalezionych: 

W Parku Rozrywki Julinek  znajduje się punkt rzeczy znalezionych usytuowany w punkcie przy 
parku linowym. Dane osobowe w tym zakresie przetwarzane będą, zgodnie z zasadami art. 5 
RODO, w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych 
uregulowanego w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych w zakresie 
obowiązków i praw znalazcy oraz przechowującego.  

W przypadku wykorzystania kontaktu za  pomocą formularza znajdującego się na stronie 
internetowej dane osobowe będą przetwarzane  przez Administratora bezpośrednio w celu : 

 marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych (w szczególności ofert) naszych 
lub dotyczących naszych partnerów, na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie, 
jeżeli Klient wyraził na to zgodę (w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego 
pola w procesie rezerwacji lub składania zapytania przez formularz kontaktowy).  
 

 w przypadku zapisania się na newsletter – przesyłania informacji przydatnych dla 
użytkowników o tym, co się dzieje na bieżąco w Parku Rozrywki Julinek  – na 
podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 

W celu przesłania oferty handlowej przetwarzane jest imię i nazwisko, , telefon, email oraz w 
zależności od przypadku odpowiednio: 

a) nazwa firmy i ilość gości  
 

Administrator informuje ponadto osobę, której dane dotyczą: 



1. 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, 

2. 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; 

3. podanie danych wskazanych w Polityce Prywatności jest dobrowolne, aczkolwiek 
konieczne do wykonania zobowiązań lub praw opisanych przez Administratora. 
Konsekwencja niepodania danych określonych w Polityce Prywatności i stanowiących 
jednocześnie wymóg umowny jest odpowiednio brak możliwości nabycia biletu 
zniżkowego , a w przypadku braku zgody na monitoring – niemożliwość wejścia na 
teren Parku Rozrywki; 

4. że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

5. że nie będzie podejmował wobec niej zautomatyzowanych decyzji; 

6. że przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Gości mogą być: podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, 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; 

7. że z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte; 

8. że zgodnie z art. 118 Kodeku cywilnego termin przedawnienia roszczeń wynosi lat 
sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.  

9. że zapis monitoringu będzie przechowywany maksymalnie przez okres 3 miesięcy;  

10. że dane przechowywane będą do czasu ustania obowiązku ustawowego 
przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego). 

 

 


