POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.SKYBOWLING.PL
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego, znajdującego się pod
adresem www.skybowling.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie
jest ona źródłem praw lub obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów
Serwisu internetowego.
2. Serwis Internetowy umożliwia wszystkim jego Usługobiorcom dokonywanie
wstępnego zapytania o dostępność torów bowlingowych we wskazanej przez
Usługobiorcę ilości i terminie znajdujących się w Kręgielni Sky Bowling przy
ul. Powstańców Śląskich 95 we Wrocławiu.
3. Wstępne zapytanie o rezerwacje torów za pośrednictwem Serwisu
Internetowego nie powoduje automatycznej rezerwacji torów. W tym celu
należy zapoznać się z procedurą rezerwacji torów określoną w Regulaminie
Skybowling.
4. Rezerwacja torów bowlingowych i innych usług następuje w lokalu
przedsiębiorcy na warunkach wskazanych w Regulaminie Skybowling.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. 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 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) 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 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
f) 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 danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
j) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

sposób

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci
plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby
odwiedzającej stronę Serwisu internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z
jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas
korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu internetowego w
następujących celach:
1. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów,
rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze
stron Serwisu Internetowego;
2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających
korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

sposób

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku
domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość
określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień
własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo
ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania
plików Cookies.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z
punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis
Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody
należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie
plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików
Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy używanej
przeglądarki internetowej.
GOOGLE ANALYTICS, DANE EKSPLOATACYJNE
1. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics
dostarczanych przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się
pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Usługa ta pomaga Administratorowi analizować ruch w Serwisie
Internetowym.
2. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w
sposób zanonimizowany (są
to
tzw.
dane
eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają
charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby
odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane
osobom trzecim.

3. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania Usługobiorców oraz
sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat
urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę oraz dane geograficzne.
4. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działa usługa Google Analytics,
w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są pod
adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
Administrator sugeruje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką
prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko
niniejszego Serwisu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione
danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym zabezpieczenie
zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

