
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z zapisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”)  

➢ dla Uczestników/ ich Opiekunów Prawnych w ramach organizowania Półkolonii Letnich                         

w Parku Wodnym w Krakowie S.A. 

1. Administratorem danych osobowych jest Park Wodny w Krakowie S.A. (zwany dalej ADO), z siedzibą:               
ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon 12 61 63 190, e-mail: 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. Elżbieta Kruk, dane kontaktowe: inspektor@parkwodny.pl. 

2. Cele i podstawy przetwarzania 

ADO może przetwarzać dane osobowe Uczestników/ich Opiekunów Prawnych w związku z: 

1. dążeniem do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej zawarciem oraz 
wykonaniem - (z art. 6 ust 1 lit b RODO) 

2. wyrażeniem zgody i odrębnym, dobrowolnym umówieniem się z ADO na nieodpłatne zachowywanie i 
wykorzystywanie wizerunku uczestnika w czasie trwania półkolonii – (z art. 6 ust 1 lit b RODO)  

3. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - (z art. 6 ust 1 c RODO) 
4. prawnie uzasadnionym interesem, który może wynikać z ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, z tytułu ochrony osób i mienia (w strefach publicznych w obiekcie Parku Wodnego             
w Krakowie S.A. gdzie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego) - (z art. 6 ust 1 lit f RODO) 

5. kwalifikacją zdrowotną Uczestników i obowiązkiem ADO do zapewnieniem im profilaktyki zdrowotnej, 
opieki zdrowotnej (z art. 9 ust 2 lit h RODO) 

3. Odbiorcy danych osobowych  

ADO możemy udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

1. niezależnym odbiorcom, którym jest Minister Edukacji Narodowej będący Administratorem danych 
znajdujących się w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), przedstawicielom służb medycznych w razie 
potrzeby interwencji,  

2. świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz ADO m.in.: teleinformatyczne, prawne, audytorskie, 
techniczno-organizacyjne. 

3. innym instytucjom uprawnionym z mocy prawa. 

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), ale w przypadku korzystania 
przez Państwa z usług Parku Wodnego w Krakowie S.A. za pomocą podmiotów pośredniczących                               
(np.: w internetowej sprzedaży biletów, usługach płatniczych) oraz kontaktowania się z ADO za pośrednictwem 
kanałów komunikacyjnych, dla których usługodawcy umieścili np.: serwery poza obszarem Unii Europejskiej, 
dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich.  

ADO zachęca do każdorazowego zapoznawania się z procedurami i politykami prywatności tych Podmiotów czy 

usługodawców. 

W przypadku wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem (materiałami zdjęciowymi i filmowymi) dane te 
mogą być przetwarzane poprzez portale społecznościowe, w przypadku których może dochodzić do 
przetwarzania w krajach trzecich.   

5.Okres przechowywania danych 

ADO przechowywać będzie dane z dokumentów oryginalnych, źródłowych, a pozyskanych jako konieczne 
w związku z zawarciem umowy przez okres 6 lat, a to z tytułu przepisów obowiązujących z ustawy                                
o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz z tytułu kontroli, czy upływu okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń. 
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Dane osobowe pozyskane na etapie rezerwacji, przesyłane pomocniczo drogą e-mailową będą usuwane 
niezwłoczne z uwagi na zachowanie minimalizacji zakresu, ograniczenia celu i czasu przetwarzania Państwa 
danych osobowych. 

Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w pozostałych 
strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 7 dni, po 
czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji 
przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów 
prawnych. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1. prawo dostępu do swoich danych, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
4. prawo do przenoszenia danych, 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

7. Obowiązek podania danych 

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i uczestnictwa dziecka 
w półkolonii. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z zapisami Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”)  

➢ dla Osób upoważnionych przez Opiekunów Prawnych do odbioru uczestników z zajęć Półkolonii 

Letnich w Parku Wodnym w Krakowie S.A. 

1. W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych od Opiekuna Prawnego uczestnika półkolonii 
pragniemy poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest Park Wodny w Krakowie S.A. (zwany 
dalej ADO), z siedzibą: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon 12 61 63 190, e-mail: 
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. Elżbieta Kruk, dane kontaktowe: inspektor@parkwodny.pl. 

2. Zakres danych, cele i podstawy przetwarzania 

ADO może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, innych danych z dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz numeru telefonu, a także wizerunku ( w ramach monitoringu w obiekcie i wokół 
jego obszaru) w związku z: 

• upoważnieniem Pani/Pana do odbierania uczestnika półkolonii - (z art. 6 ust 1 lit c i f RODO), tj. z mocy 
prawa oraz w prawnie uzasadnionym interesie ADO.  

3. Odbiorcy danych osobowych  

ADO możemy udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 

• świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz ADO m.in.: teleinformatyczne, prawne, audytorskie. 

• innym instytucjom uprawnionym z mocy prawa. 

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), ale w przypadku korzystania 
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przez Opiekuna Prawnego uczestnika półkolonii z usług podmiotów pośredniczących w zakresie zapewnienia  
komunikacji, którzy mają serwery poza obszarem Unii Europejskiej, dane osobowe mogą być przetwarzane                
w państwach trzecich.  

5.Okres przechowywania danych 

ADO przechowywać może dane z dokumentów oryginalnych, źródłowych, a pozyskanych jako konieczne 
w związku z zawarciem umowy przez okres minimum 3 lat (upoważnienie odrębne), w zależności jednak od 
zaistniałych okoliczności i zdarzeń, a to z tytułu ewentualnego dochodzenia, ustalenia, czy obrony roszczeń.  

Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w pozostałych 
strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 7 dni, po 
czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań 
wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji 
przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów 
prawnych. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1. prawo dostępu do swoich danych, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, 
4. prawo do przenoszenia danych, 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

7. Obowiązek podania danych 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do odbierania uczestnika w imieniu 
jego Opiekuna Prawnego.  

 


