UMOWA KORZYSTANIA Z KARTY SKYBOWLING
W KRĘGIELNI SKY BOWLING WE WROCŁAWIU
zawarta dnia……………………………………..,
pomiędzy:
"SKY BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, (53-332 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000333860, REGON: 021033109, NIP: 8992675655,
zwaną dalej „Kręgielnią”,

a
IMIĘ: ............................................................................ NAZWISKO:……………………………………………...................................
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………….
NUMER TELEFONU: ……………………………………………… PESEL: …………………………………………………………
zwanym dalej „Klientem”
1.

Niniejsza umowa zawarta jest w celu umożliwienia Klientowi korzystania w Kręgielni Sky Bowling we Wrocławiu przy ul.
Powstańców Śląskich 95 z Karty Skybowling, która pozwala na bezgotówkowe zamawianie produktów gastronomicznych oraz
innych usług podczas gry w kręgle, bez konieczności każdorazowego, natychmiastowego opłacania produktu.
2. Korzystanie z Karty Skybowling jest dobrowolne. Jednak w przypadku rezygnacji z tej usługi Klient zobowiązany jest do
zapłaty za tory bowlingowe z góry oraz do każdorazowego uiszczania opłat za produkty gastronomiczne osobiście w barze
Skybowling.
3. Wymogiem skorzystania z Karty Skybowling jest posiadanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Klienta.
4. Celem weryfikacji danych Klienta podanych powyżej pracownicy Skybowling sp. z o.o. sp. k. upoważnieni są do sprawdzenia
ich zgodności z okazanym przez Klienta dokumentem tożsamości.
5. Klient oświadcza, iż zapoznał się z cennikiem obowiązującym w Kręgielni, tj. cenami za wynajem torów bowlingowych oraz
cenami za produkty gastronomiczne oraz, że je akceptuje.
6. Po zawarciu niniejszej umowy Klient otrzymuje Kartę Skybowling oznaczoną indywidualnym numerem rejestracyjnym, do
której przypisany jest indywidualny rachunek rozliczeniowy.
7. W trakcie gry w kręgle Klient składa zamówienia pracownikowi Kręgielni oraz potwierdza dokonanie zamówienia poprzez
zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na indywidualnej Karcie Skybowling na terminalu płatności. Czynność ta jest
równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. i wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny.
8. Po zakończeniu gry w kręgle, Klient zobowiązuje się do zwrotu wydanej Karty Skybowlig oraz zapłaty całości ceny, za
zakupione za pośrednictwem Karty Skybowling towary i usługi, niezwłocznie w recepcji Sky Bowling.
9. Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji w sytuacji niezgodności rachunku z rzeczywiście zamówionymi towarami lub
usługami. Reklamacje rozpatrywane są natychmiast przez pracowników Kręgielni. W razie braku złożenia reklamacji
domniemuje się, że Klient nie kwestionuje wysokości zapłaty.
10. Zawierając niniejszą umowę Klient zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Kręgielni Sky Bowling znajdującego się w
recepcji Sky Bowling oraz na stronie http://skybowling.pl/kontakt#regulaminy
11. W razie braku zwrotu Karty Skybowling lub braku uiszczenia opłaty w całości Kręgielnia uprawniona jest na wystąpienie na
drogę sądową, celem dochodzenia swoich praw.
12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SKY BOWLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95, (53-332
Wrocław), dalej Spółką,
b) Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: iod@skybowling.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania lub zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
d) Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji
zobowiązań umownych, w tym w szczególności, obsługa recepcji Sky Bowling, obsługa księgowa, obsługa informatyczna,
obsługa prawna, w razie konieczności także inni pracownicy i współpracownicy Administratora.
e) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich,
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, powyższe żądania należy zgłosić Administratorowi na adres:
iod@skybowling.pl
h) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO,
i) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
……………………………………
(czytelny podpis Klienta)

