
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie zobowiązuje się do poszanowania 

Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony 

powierzonych danych osobowych. 

Zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                        

27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej „RODO”) WOSiR Szelment sp. z o.o. informuje, iż: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu realizacji umowy jest WOSiR 

Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, tel. +48 (87)  567 07 08,                              

e-mail: biuro@wosir-szelment.pl.  

II. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych  może się Pan/Pani  skontaktować pisemnie 

na adres siedziby WOSiR Szelment sp. z o.o., wskazany w pkt. I 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

1. WOSiR Szelment sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym 

zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu spełnienia obowiązków i realizacji 

uprawnień w ramach zawartych umów, w szczególności dotyczących realizacji usług 

rekreacyjnych i sportowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak 

uniemożliwi Pani/Panu zawarcie i realizację umowy. 

2. WOSiR Szelment sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym 

zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO, dla wypełnienia prawnego obowiązku 

ciążącego na WOSiR Szelment sp. z o.o. lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

WOSiR Szelment sp. z o.o. w celu: 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, m.in. poprzez stosowanie monitoringu 

wizyjnego w strefie parku wodnego oraz w bezpośrednim jego otoczeniu, 

 rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń bądź obrony przed roszczeniami. 

3. WOSiR Szelment sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na mocy art.6 ust. 1 

lit. c) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na WOSiR Szelment sp. z o. o. 

(z uwagi na ustawę  o bezpieczeństwie  osób przebywających na obszarach wodnych                     

– w powiązaniu z art.9 ust.4 RODO) oraz na mocy art. 6 ust. 1 lit. d) RODO lub art. 9 ust. 1 



lit. c) RODO dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach 

tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu Parku Wodnego , w szczególności, gdy 

zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy. Uzyskanie danych osobowych we 

wskazanym wyżej celu jest niezbędne do podjęcia adekwatnych działań przez WOSiR 

Szelment sp. z o.o.  

4. WOSiR Szelment sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym 

zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za Pani/Pana dobrowolną zgodą, w celach 

marketingowych, informacyjnych, czy doboru adekwatnego pakietu usług promocyjnych                   

i innych. 

Podanie danych osobowych w ramach wyrażonej zgody ma charakter dobrowolny, a zgoda na 

przetwarzanie danych może być w każdym momencie wycofana. Sposób wycofania zgody 

oraz skutki braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody Administrator określa każdorazowo           

w informacji udzielanej przy pozyskiwaniu zgody. 

 

IV. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe, mogą zostać udostępnione 

 pracownikom WOSiR Szelment sp. z o.o. posiadającym upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych, 

 innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa, 

 dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla parku wodnego                          

w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub 

powierzeń (w szczególności podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi 

technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania i ochrony). 

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej: 

Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

VI. Okres przechowywania danych 

WOSiR Szelment sp. z o. o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie 

niezbędnym do zrealizowania usługi zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana 

dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia 



wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji 

podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, nie dłużej jednak niż do 

czasu przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonej usługi.  

Dane przetwarzane w ramach monitoringu w strefie parku wodnego 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 prawa. 

VII. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: 

Przysługuje Pani/Panu: 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 

danych dostarczonych WOSiR Szelment sp. z o.o. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje 

Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, a w przypadku przetwarzania na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych przysługuje 

Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania z uwagi na szczególną Pani/Pana 

sytuację. 

Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego. 

 

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

 


