OGÓLNA INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

PHU MAGRA Marek Grabowiec
w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 „RODO”)
informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Parku Trampolin JUMPOUT
jest PHU Magra Marek Grabowiec z siedzibą
w Siedlcach ul.Łukowska 16……………………………………...
2. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w Parkun Trampolin JUMPOUT proszę skontaktować się
z Markiem Grabowcem. e-mail: kontakt@jumpout.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu
uczestnictwa w zajęciach sportowych w obiekcie JUMPOUToraz na monitoring wizyjny.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza PHU Magra
i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Obiekt ze względów bezpieczeństwa jest przez cały czas monitorowany wizyjnie.
6. Dane osobowe będą przechowywane (w tym w systemie monitoringu) przez okres do jednego
miesiąca.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w PHU Magra Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest wymogiem w zakresie wstępu i korzystania z obiektu jakim jest JUMPOUt.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

