
POLITYKA PRYWATNOŚCI  

PARKÓW ROZRYWKI ABLANDIA 
 1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1.            Administratorem danych osobowych jest spółka AB Sp. z o.o. z siedziba w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 
125, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Operatorem Parków Rozrywki ABlandia, 

1.2.            Dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności zgodnie z rozporządzeniem 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) - zwane dalej „RODO”  

1.3.              Korzystanie z Parków jest dobrowolne. Na terenie Parków znajduje się system telewizji przemysłowej, co 
powoduje utrwalenie wizerunku oraz w niektórych przypadkach przed skorzystaniem lub w trakcie korzystania z 
Parków może zaistnieć konieczność udostępnienia niezbędnych danych osobowych (np. dane osobowe w 
wystawionej fakturze za zakupiony bilet wstępu, zgłoszenia roszczenia). Nie podanie tych danych skutkuje 
brakiem możliwości realizacji usługi (otrzymania dokumentu). Zakres danych wymaganych podawany jest w 
procesie zawierania umowy na realizację usług, zakup biletu, rozpatrywania roszczeń. Podanie danych 
osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na 
Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia 
ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże 
obowiązków.  

1.4.              Uwzględniając charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem. Środki te 
są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne 
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych.         

2.     PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH  

2.1.              Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy:  

(1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych; (2) przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest dzieckiem. 

2.2.              Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z 
podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych 
Usługobiorców i Klientów przez Administratora są wskazane niżej.  

3.     CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH  

3.1.               Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta.   

3.2.              Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w 
okresach oraz w następującym zakresie:  

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna okres i zakres przetwarzanych danych 

Realizacja umowy, sprzedaży, 
czynności przed zawarciem 
umowy,  sprzedaży, w tym 
prowadzenie korespondencji w 
celu ww. 

1. Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
2. Maksymalny zakres: Imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwa zakład pracy (przy 
biletach wstępu usługach kupowanych/zamawianych przez zakład pracy), dane szkoły 
(przy biletach, usługach realizowanych na zlecenie szkół jako organizatora), adres 
poczty elektronicznej, pozostałe dane adresowe organizatora, 
3. Maksymalny okres przechowywania: od daty zakupu/czynności przed zakupem, 
rozpoczęcia korespondencji (kontaktu) - do zakończenia korzystania z Parku Rozrywki w 
związku z wykorzystaniem biletu, okresu przedawnienia zobowiązań z tytułu realizacji 
usługi, zakupu biletu, oświadczeń w korespondencji  



Prowadzenie ksiąg  
podatkowych, przechowywanie 
dowodów księgowych, ustawa 
o rachunkowości, 

 

1. Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych 
(Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości).  
2. Maksymalny zakres: mię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia 
działalności/siedziby, NIP, nazwa firmy, 
3. Maksymalny okres przechowywania:  5 lat, licząc od początku roku następującego 
po roku obrotowym, którego dane dotyczą chyba, że ustawy podatkowe/o 
rachunkowości stanowią inaczej, do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 

Dochodzenie i obrona roszczeń 
jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą 
być podnoszone wobec 
Administratora 

1. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r w związku z przepisami wynikającymi z przepisów prawa, w 
szczególności KC, Ustawa o działalności gospodarczej, 

2. Maksymalny zakres: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej;  adres 
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, adres korespondencyjny  (jeżeli jest 
inny niż adres zamieszkania/siedziby), NIP, numer telefonu kontaktowego,  dane 
medyczne (jeżeli roszczenie w tym zakresie), wizerunek z monitoringu,  

3. Maksymalny okres przechowywania:  okres przedawnienia roszczeń w stosunku do 
osoby, której dane dotyczą, lub w stosunku do Administratora,  z tytułu prowadzonej  
przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy 
prawa, w szczególności kodeksu cywilnego   

Monitoring  

1. monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia 
na terenie monitorowanym,  podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
administratora, 
2. Maksymalny zakres: wizerunek z zapisu z monitoringu, 
3. Maksymalny okres przechowywania: przechowywane będą w tzw. trybie nadpisania, 

4.     ODBIORCY DANYCH  

4.1.             Dla prawidłowego funkcjonowania Parków Rozrywki, w tym dla realizacji zawieranych konieczne jest 
korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawcy usług księgowych, prawnych, 
doradczych, operatorów realizujących płatności kartą itp.) Administrator korzysta wyłącznie z usług takich 
podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje spełniające wymogi Rozporządzenia 
RODO i chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

4.2.              Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania 
danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.      

5.     PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

5.1.       Prawa osób której dane dotyczą: (1) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - 
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych, (2) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. (3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są 
przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w 
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, (4) Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, 
ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) 
lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że istnieją ważne 
prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, 
której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (5) Prawo do sprzeciwu dot. 
marketingu bezpośredniego - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

5.2.              W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować 
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na 
wstępie polityki prywatności.  


