OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Kaliskiego Parku Wodnego, zajęć Aqua Baby oraz
z instrukcją korzystania z basenów wewnętrznych w AQUAPARK KALISZ w reżymie sanitarnym, na
podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania
basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu zajęć Aqua Baby oraz instrukcji korzystania z basenów
wewnętrznych w AQUAPARK KALISZ w reżymie sanitarnym, na podstawie wytycznych Ministra
Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie
epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AQUAPARK
KALISZ
Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Sportowa 10, 62-800 oraz podmioty powiązane z AQUAPARK
KALISZ, którym AQUAPARK KALISZ powierzy przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art. 6
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/W.
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/łam*
poinformowany/a* że:
1.
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Administratorem moich danych osobowych jest AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. z
siedzibą
w Kaliszu, ul. Sportowa 10, 62-800; tel. 62 5986700, e-mail: biuro@parkwodny.kalisz.pl.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Adamiak, tel. 602 515 576,
e-mail: iod@park-wodny.kalisz.pl
Odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy
AQUAPARK KALISZ, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez
AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.;
Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 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, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania narusza
przepisy tego rozporządzenia;
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości świadczenia przez AQUAPARK KALISZ usług, do realizacji których dane te są
gromadzone i przetwarzane;
Moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także
w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania
będzie otrzymywanie przeze mnie informacji marketingowej (o ofercie, promocjach, wydarzeniach
organizowanych przez AQUAPARK KALISZ).

