REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ
NA TERENIE OBIEKTU TERMY BUKOVINA
(dalej: „Regulamin”)

I.

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem i administratorem obiektu Termy BUKOVINA jest Bukowiańskie Towarzystwo
Geotermalne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul.
Sportowej 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska (dalej BTG), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII
Wydział Gospodarczy, KRS 0000133262, NIP: 736-157-95-80. Adres e-mail: termy@bukovina.pl,
Tel: +48 18 20 20 070.

Zjeżdżalnia wodna jest przeznaczona TYLKO DLA OSÓB POWYŻEJ 130 CM WZROSTU ORAZ WAGI DO 100
KG.
Zjeżdżalnia wodna jest częścią Term BUKOVINA i na jej terenie obowiązują przepisy ogólne
oraz następujące przepisy szczegółowe:

Chcąc
bezpiecznie
zjechać
z poniższymi wytycznymi:

zjeżdżalnią

wodną

należy

postępować

zgodnie

1. zdjąć zegarek (z wyjątkiem zegarka otrzymanego w kasie), kolczyki, okulary pływackie
i inne przedmioty mogące spowodować skaleczenie lub inny uraz, albo mogące uszkodzić rynnę
zjeżdżalni,
2. upewnić się czy do zjeżdżalni została doprowadzona woda - ZABRANIA SIĘ ZJAZDU
NA SUCHO,

3. na odcinku startowym usiąść lub położyć się na plecach z nogami skierowanymi
w dół zjeżdżalni,
4. odepchnąć się od ścian rynny zjeżdżalni,
5. zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
6. po zjechaniu natychmiast opuścić lądowisko.

Podczas korzystania ze zjeżdżalni wodnej zabrania się:
1. stwarzać sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu użytkowników,
2. użytkowania zjeżdżalni:
a) gdy brak jest dostatecznej ilości wody,
b) gdy są uszkodzenia zjeżdżalni,
c) wskakiwania lub wbiegania do rynny,
d) zjazdu w grupie,
e) zjazdu na stojąco, tyłem, na brzuchu lub głową w dół,
f) wykorzystywania
przedmiotów,

do

zjazdu

desek

pływackich,

g) zatrzymywania się w rynnie podczas zjazdu,
h) biegania i popychania innych użytkowników,
i) zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami,
j) wchodzenia do rynny pod prąd od strony lądowiska.

kółek

lub

jakichkolwiek

innych

Podczas korzystania ze zjeżdżalni wodnej należy:
1. bezwzględnie podporządkować się nakazom ratowników,
2. zgłaszać ratownikowi
ze zjeżdżalni.

zauważone

usterki

oraz

wszelkie

nieprawidłowe

korzystanie

Pamiętaj, że:
należy
korzystać
ze
zjeżdżalni
w
sposób
zgodny
z
niniejszym
Regulaminem.
Za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu BTG nie ponosi
odpowiedzialności.

Monitoring wizyjny
W
celu
zapewnienia
nadzoru
nad
bezpieczeństwem
osób
korzystających
z usług Term BUKOVINA oferowanych przez Obiekt, pracowników oraz ochrony porządku
i mienia, we wszystkich strefach ogólnodostępnych zainstalowano monitoring wizyjny. Przedmiotowy
monitoring będzie obejmował wyłącznie zapis danych z wizji.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług przez Termy
BUKOVINA
jest
Bukowiańskie
Towarzystwo
Geotermalne
Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla
Krakowa
–
Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000133262
(zwana dalej jako: „Administrator”).

2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest
wyznaczony
przez
Administratora
Inspektor
Ochrony
Danych
(IOD),
z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bukovina.pl bądź w formie listownej na adres:
Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o., ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Ze względu na zainstalowany monitoring wizyjny w Termach BUKOVINA, podczas korzystania z
zjeżdżalni wodnej, Administrator będzie zbierał i przetwarzał następujące dane osobowe:
- wygląd (sylwetka) klienta indywidualnego, uczestnika grupy, opiekuna grupy, rodzica/opiekuna
prawnego uczestnika, uczestnika Imprezy zorganizowanej (Noc Basenów).

4. Dane te Administrator będzie zbierał i przetwarzał w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –, tj.:
zapewnienia
bezpieczeństwa
osób
przebywających
na
(w tym bezpieczeństwa pracowników), porządku oraz ochrony mienia,

terenie

monitorowanym

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń z tytułu korzystania z usług
Administratora.

5. Odbiorcami zebranych danych osobowych będą:
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
- pracownicy (prowadzący własną działalność gospodarczą), z którymi zawarto umowy powierzenia, aby
umożliwić im wykonywanie swoich obowiązków na polecenie Administratora,
- podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy
państwowe, Prezes UODO),
- dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,
umożliwiające zarządzanie jego organizacją (monitoring),

dostawcy
usług
prawnych
i
doradczych
oraz
wspierających
Administratora
w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne),
- osoby upoważnione przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw.
6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG), czyli do państw trzecich, a także do organizacji Międzynarodowych.

7. Zebrane przez Administratora dane osobowe (nagrania z monitoringu) będą przetwarzane przez
okres
2
tygodni.
Następnie
będą
usuwane
poprzez
nad
grywanie.
8. Administrator zapewnia, że każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach
monitoringu, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO tj.:
a) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie
podmiotu
odpowiedzialnego
za
instalację
oraz
o uprawnionych osobach mających do niego dostęp,
b) prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
c) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących,
d) prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej
danych osobowych,
e) prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. W ramach przetwarzania zebranych danych osobowych nie będą wykorzystywane systemy i metody
służące do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny przed wejściem na teren Obiektu oraz na stronie internetowej pod adresem
www.termybukovina.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie inne regulacje obowiązujące w
Obiekcie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

