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KLAUZULA RODO 
 
 

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 94/26/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

 Informujemy, że podmiotem prowadzącym Park Linowy PORT BRZEŹNO mieszczący 

się w Gdańsku przy promenadzie do molo w Brzeźnie na przedłużeniu Al. Jana Pawła II 

(Wejście A) jest Smart Step Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-386, ul. Lęborska 3B, NIP 

5842734113, REGON 222007540, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495579, adres poczty elektronicznej: 

biuro@portbrzezno.pl. 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane są w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  

sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w skrócie zwanym RODO. 

2. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez 

Państwa zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO) 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia 

korzystania z Parku Linowego PORT BRZEŹNO osobie niepełnoletniej znajdującej 

się pod Państwa opieką  

4. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż cel, 

w którym zostały zebrane 

5. Administratorem danych osobowych jest Smart Step Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

80-386, ul. Lęborska 3B, NIP 5842734113, REGON 222007540 

6. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe osoby niepełnoletniej pozostającej pod 

Państwa opieką wskazane w niniejszym dokumencie wykorzystywane będą 

wyłącznie w celu odnotowania przez nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na 
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korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Parku Linowego PORT BRZEŹNO, 

weryfikacji wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także w 

celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 

1 lit. f RODO) 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, których 

działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy 

księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód. Podmioty te są zobowiązane do 

stosowania takich samych, jak nasze zabezpieczenia i ochrony Państwa danych 

osobowych 

8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

9. Dane osobowe będą przetwarzane,  w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią 

archiwalną dokumentacji 

10. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do 

poprawienia swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 

RODO 

 

 


