POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH W ZWIĄZKU Z
ZAKUPEM BILETU ELEKTRONICZNEGO

Zgodnie z 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w
Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
•
•
•

listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
telefonicznie: +48 18 20 23 200,
e-mailowo: sekretariat@tpn.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzorowanie przetwarzania
danych osobowych, z którym możesz się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub
adresem e-mail: daneosobowe@tpn.pl.
Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach:
•

•

w celu realizacji zakupu przez Ciebie biletu i prawidłowego wykonania umowy, na
podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO w związku z realizacją przez nas zadania w interesie
publicznym jakim jest udostępnianie obszaru parku narodowego (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO);
w celu wypełnienia nałożonego na nas przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości obowiązku przechowywania dokumentów stanowiących dowody
księgowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy przekazać:
•

podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania
danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług:
dostawcy usług informatycznych Droplabs sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków
oraz jego podwykonawcom w zakresie wsparcia informatycznego a także ewentualnie
podmiotom udzielającym nam wsparcia księgowo – rachunkowego.

•
•

Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot celem umożliwienia
realizacji płatności za bilet,
innym odbiorcom danych – wyłącznie, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika
z obowiązujących regulacji prawnych.

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe będziemy przechowywać nie dłużej niż przez okres 5 lat od początku
roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarta z nami transakcja została
ostatecznie zakończona, a zobowiązanie spłacone, rozliczone lub przedawnione.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
•
•
•
•
•

•

prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii oraz
ich sprostowania;
prawo żądania ich usunięcia w granicach wynikających z art. 17 RODO;
prawo do ograniczenia ich przetwarzania w granicach wynikających art. 18 RODO;
prawo do przeniesienia danych na zasadzie wynikającej z art. 20 RODO;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w
jakim są one przetwarzane w celu realizacji przez nas zadania w interesie publicznym
na zasadzie art. 21 RODO;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie
art. 77 RODO.

Czy mam obowiązek podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne abyś mogła/mógł
dokonać zakupu biletu elektronicznego.
Czy moje dane mogą zostać przekazane do poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą
przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować
się na serwerach położnych poza EOG. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w
Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako
zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

