Polityka prywatności
W Terma Bania przywiązuje ogromną wagę do realizowania polityki prywatności.
Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego
na właściwe świadczenie usług, a przetwarzanie danych w jakichkolwiek celach
reklamowych każdorazowo odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą użytkownika. Nie
przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze
marketingowym, chyba że użytkownik wyrazi na to odrębną, dobrowolną zgodę.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest – Park Wodny Bania S.A. z siedzibą W Białce
Tatrzańskiej (34-405), ul. Środkowa 181 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000574785 posługujący się numerem REGON 362500216 i numerem NIP
5272744734
O jakich danych mówimy?
Kiedy kupujesz u nas bilet albo zakładasz konto lub zapisujesz się na newsletter podajesz
nam nieco informacji na swój temat, np. imię, nazwisko, adres e-mail.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Potrzebujemy Twoich danych, aby zrealizować umowę pomiędzy nami i umożliwić Ci wstęp
do Termy Bania.
Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom
naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z
żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych (w tym uzyskania kopii danych),
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych sytuacjach).
Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo wycofać zgodę w
zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie.
Ponadto jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej
usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz także zażądać otrzymania od
nas Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w dalszej części strony).
Istnieje również możliwość rezygnacji przez użytkownika z dostosowywania reklam w sieci
reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Ustawienia te dotyczą wszystkich witryn w
Internecie, a nie tylko portalu dobreprogramy.
Jakie są podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z
obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym
dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz
zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Taką umową jest także nasz regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną. Dane będą przetwarzane na tej podstawie do czasu wygaśnięcia danej
umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po
wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w
celu dochodzenia roszczeń.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest
tzw. uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą
przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich odbywa się na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy te dane
wyłącznie do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.
Pliki cookies i local storage
Cookie to bardzo małe pliki, które strona WWW zapisuje w schowku Twojej przeglądarki, na
Twoim komputerze. Dzięki takim plikom można zapamiętać Twoje indywidualne ustawienia,
takie jak rozdzielczość ekranu, kolor wybranej szaty graficznej, preferencje systemowe itp.

Informacje zawarte w plikach cookie są również wykorzystywane przez systemy (także
zewnętrzne) serwujące reklamy, dzięki czemu między innymi nie wyświetlają się
użytkownikowi stale powtarzające się kreacje reklamowe. Informacje te są wykorzystywane
są również przez instytucje/firmy badawcze. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i
na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
Każdy może zrezygnować z zapisywania plików cookie w swojej przeglądarce, może to
jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z portalu. Strona internetowa wydawcy może
bowiem umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Producenci
przeglądarek internetowych na swoich stronach publikują szczegółowe instrukcje
zarządzania cookie. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie
do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne
strony internetowe.
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy również technologii Local
Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne
właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania
danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa
działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w
przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do
serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po
zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie
używamy tej technologii w celu “śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie
dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.
Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który pełni tę funkcję dla całego kompleksu
Bania. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym
przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, skorzystaj z
danych kontaktowych wskazanych poniżej:
Henryk Martinczak tel 692406595
Korzystanie z serwisu bilety.termabania.pl wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w
zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, a w niektórych przypadkach także adresu
zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce
Tatrzańskiej w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane
osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.
Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za
zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

