
Polityka prywatności serwisu www.fortjump.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych
przez Fort Jump Park Trampolin Zamość poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Eco Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Szczebrzeska 55A
KRS 366552581 NIP 922-305-49-48 REGON 366552581

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i
aktach prawa wspólnotowego.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
b) obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
c) obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
d) przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania
roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi.
Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych.
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy
Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesów wskazanych powyżej w pkt.
a-d.

Jeżeli  osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b
RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. W pozostałych przypadkach
dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja rezerwacji, na
potrzeby rozstrzygania roszczeń lub przepisy podatkowe). Okres przetwarzania uzależniony
jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest
wymagana z uwagi na przepisy podatkowe. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli posiadasz inne pytania dotyczące udzielonych przez Ciebie zgód, przetwarzanych
danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem biuro@fortjump.pl . Ponadto
informujemy, że organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na
terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

http://www.fortjump.pl


5.PLIKI COOKIES
Informujemy, że nasza strona wykorzystuje mechanizm tzw. Cookies, co umożliwia nam
analizowanie Państwa aktywności, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Cookies
pozwalają m.in. na wyświetlenie strony internetowej zgodnie z Państwa preferencjami jak i
na tworzenie statystyk, które pozwalają nam ulepszać naszą stronę. Ciasteczka (Cookies) to
niewielkie informacje tekstowe, które po wysłaniu przez nasz serwer są zapisywane na
Państwa dysku. Jeżeli Państwa przeglądarka posiada automatyczną akceptację ciasteczek
to po jej włączeniu nie będzie trzeba każdorazowo akceptować zgody na pozostawienie
ciasteczka. Informujemy, że istnieje również możliwość takiej konfiguracji Państwa
przeglądarki, że nie będzie ona zachowywała żadnych plików cookies. Więcej informacji o
„ciasteczkach” przeczytacie Państwo na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl.

http://www.wszystkoociasteczkach.pl

