
Polityka prywatności dot.: procesu realizacji w Parku Wodnym w Krakowie S.A. 

usług opłacanych Bonami Turystycznymi  

– zgodnie z ustawą z dnia 15.07.2020 r. 

o Polskim Bonie Turystycznym. 

Szanowni Państwo,  

Pragniemy  poinformować,  iż  zgodnie  z  zapisami  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) w przypadku skorzystania w Parku 

Wodnym w Krakowie S.A. z Bonów Turystycznych:  

1. Administratorem danych osobowych  jest  Park  Wodny  w  Krakowie  S.A.  (zwany  dalej  ADO),  

adres:  ul.  Dobrego  Pasterza  126, 31-416  Kraków,  telefon  12 61 63 190, biuro@parkwodny.pl. 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować                          

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych i praw 

przysługujących Państwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe - 

adres e-mail: inspektor@parkwodny.pl.  

2. Zakres, podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.    

ADO może przetwarzać  min.: dane osobowe Klienta (Uczestnika usługi turystycznej), opiekuna 

prawnego dziecka (min.: imię i nazwisko, pesel, dane o zakresie wybranych usług, dane kontaktowe, 

adresowe) oraz dane osobowe dziecka (min.: imię i nazwisko, nr bonu, kod autoryzacji bonu, zakres 

rozliczenia  i wykorzystania z bonu) w niezbędnym zakresie na mocy:  

➢ art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  w celu spełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z dążenia 

Państwa do zawarcia umowy lub jej realizacji, a dotyczących świadczenia usług i rozliczenia ich 

Bonami Turystycznymi,  

➢ art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,  w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na ADO, min.: 

spełnienia wymogów z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz innych wymogów 

określonych ustawą o Polskim Bonie Turystycznym,  

➢ art. 6 ust 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, min.: 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Państwu korzystanie z usług            

i ich rozliczania Bonami Turystycznymi.  

4. Odbiorcy danych osobowych.  

Państwa dane osobowe w ramach korzystania z usług i ich rozliczenia w ramach korzystania z Bonów 

Turystycznych mogą zostać udostępnione:  

mailto:biuro@parkwodny.pl


➢ Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Polskiej Organizacji  Turystycznej  – jako Odrębnym 

Administratorom uczestniczącym w procesie obsługi Bonów Turystycznych,                                       

a to na podstawie i zakresie w.w. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym;   

➢ dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, teleinformatycznych działających na rzecz 

ADO  -  jedynie  w  zakresie  niezbędnym  do  ich  realizacji  oraz  wyłącznie  na  mocy  

stosownych umocowań lub powierzeń,  

➢ innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Przekazywanie  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji międzynarodowej. 

W  ramach  świadczenia  usług  rozliczanych Bonami Turystycznymi  ADO nie przekazuje danych 

osobowych  do  odbiorców  zlokalizowanych  poza  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym (kraje 

Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia  i Liechtenstein), z zastrzeżeniem sprzedaży usług drogą 

online (internetowo) – w tym zakresie udostępnia się odrębną politykę prywatności ze specyfiką 

przetwarzania danych osobowych w krajach trzecich.   

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:  

ADO będzie przetwarzać  dane  osobowe  w czasie niezbędnym dla realizacji i rozliczenia usług                      

w szczególności przez czas niezbędny do rozliczenia Bonów Turystycznych zgodnie z ustawą o Polskim 

Bonie Turystycznym, a także będzie  je  przechowywać  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa  

na  cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących z ustawy o rachunkowości i prowadzenia 

dokumentacji  podatkowej,  a  także  na  ewentualne  potrzeby  rozstrzygania wzajemnych roszczeń.    

7. Prawa przysługujące Państwu :  

Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  sprostowania danych  

nieprawidłowych,  uzupełniania  danych  niekompletnych,  usunięcia  danych  – po upływie 

wymaganego  przepisami  prawa  okresu  przechowywania,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do przenoszenia danych dostarczonych.  

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie:  ➢ art. 6 ust 1 lit f) RODO – z tytułu 

prawnie uzasadnionego interesu ADO przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych.  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(PUODO).  

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:  

Nie  podlegają Państwo  decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany  (bez  udziału  

człowieka), a także profilowaniu w tym zakresie. 


