
POLITYKA PRYWATNOŚCI PARK LINOWY  DOKTORCE
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r.), z dniem 25 maja 2018 roku PPHU KINGA Krzysztof Popławski ul.Wiejska
60/31 15-352 Białystok wprowadza politykę prywatności. Dokument ten stanowi 
opracowanie wewnętrzne firmy i stosowane jest wobec wszystkich użytkowników i klientów 
korzystnych z usług firmy.

1. DEFINICJE

a. Administrator – firma pod nazwą PPHU KINGA Krzysztof Popławski

b. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz 
informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

c. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

d. RODO – Rozporządzenie 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.

e. Park Linowy Doktorce  – serwis internetowy pod adresem http://doktorce.com/ 
i punkt usługowy mieszczący się w Doktorce 2D 18-105 Suraz, NIP: 542-101-84-54, 
REGON: 050852483

f. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z usług P.L. Doktorce  oraz 
odwiedzająca stronę www.doktorce.com

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z  USŁUG 
ADMINISTRATORA

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług oferowanych przez Park. Linowy. 
Doktorce Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W 
SERWISIE

3.1 KORZYSTANIE Z USŁUG P.L. Doktorce

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z usług oferowanych przez P.L. Doktorce tj: 
imię i nazwisko, adres zamieszkania (kod pocztowy), rok urodzenia, w przypadku osób 
nieletnich, oraz dane kontaktowe do opiekunów prawnych/rodziców, są pobierane przez 
administratora tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi polegającej na korzystaniu z oferty 
parku linowego. Dane te są przetwarzane przez Administratora w następujący sposób:

• w celach analitycznych i statystycznych (kod pocztowy) – podstawą prawną 
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – 
podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f 
RODO) polegający na ochronie jego praw;

KORZYSTANIE ZE STRONY http://doktorce.com/

• Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony www Administratora (w tym
adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików 
cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:



• w celu świadczenia usługi informacyjnej drogą elektroniczną w zakresie udostępniana 
Użytkownikom treści gromadzonych na stronie www, udostępniania oferty innych 
sprzedawców podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania 
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych (narzędzia Google Analitics)– podstawą 
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 
polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu 
poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

PORTALE SPOŁCZENOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile 
Administratora prowadzone w mediach społecznościowych  (Facebook, Instagram, Google 
+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym – w celu 
informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego 
rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za 
pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony 
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i 
utrzymaniu społeczności związanej z marką.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego 
Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. 
poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego 
czynności.


