OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI
Ostatnia data dokonania zmiany: [pokaż ostatnią datę zmiany na stronie internetowej].
1.

DO KOGO ODNOSI SIĘ NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

1.1
Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do Kownaty Park I Sp. z
o.o. z siedzibą w 02-796 Warszawa, ul Migdałowa 4 lok. 30 oraz Studio Plopsa nv
("Studio Plopsa"), firmy belgijskiej z siedzibą w 8660 De Panne, De Pannelaan 68.
1.2

Studio Plopsa, spółka zależna, kontrolowana przez Studio 100 nv, jest (sub)holdingiem
wszelkich działalności dla wszystkich parków rozrywki w oparciu o dane Studio 100 figuren.
Studio Plopsa pełni funkcję administratora wszystkich danych osobowych przetwarzanych
w toku swojej działalności

1.3

Studio Plopsa działa w trzech różnych krajach (Belgia, Holandia i Niemcy) i posiada kilka
oddziałów przetwarzających dane osobowe:
Kraj

Belgia

Jednostka prawna

Podstawowe działania

Adres(y)

Numer
przedsiębiorstwa

Studio Plopsa NV

Spółka Holdingowa

8660 De Panne, De Pannelaan 68

BE0463938924

Plopsaland NV

Właściciel i operator Plopsaland
De Panne, Plopsaqua De Panne,
Mayaland Indoor, Plopsa Theater,
Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa
Store in Wijnegem

PLOPSALAND (De Panne), z
siedziba pod adresem 8660 De
Panne, De Pannelaan 68
PLOPSA INDOOR HASSELT, z
siedziba pod adresem 3500 Hasselt,
Gouverneur Verwilghensingel 70
PLOPSALAND (sklep) z siedziba
pod adresem 2110 Wijnegem,
Turnhoutsebaan 5

BE0466400051

Ter Hoeve NV

Właściciel i operator kempingu
Ter Hoeve

8660 De Panne, De Pannelaan 68

BE0446258396

Plopsa Coo BVBA

Właściciel i operator Plopsa Coo

4970 Stavelot, Coo 0

BE0405853542

Holandia

Plopsa BV

Właściciel i operator Plopsa
Indoor Coevoorden

7751 SH Dalen, Reinersdijk 57

Niemcy

Holiday Park GmbH

Właściciel i operator Holiday
Park

67454 Hassloch, Holiday Park Str.
1-5

NL809 376 490 B01

DE149 372 868

Wszystkie te oddziały ("ODDZIAŁY") są odrębnymi i niezależnymi podmiotami prawnymi.
W zależności od czynności przetwarzania, w ramach których przetwarzane są dane
osobowe, można je zakwalifikować jako oddzielnego administratora danych lub wspólnego
administratora danych z jednym lub kilkoma innymi Oddziałami. Żaden z Oddziałów nie
ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniedbania pozostałych Oddziałów.
1.4

Studio Plopsa i Oddziały ("My") chcą być prawidłowo działającym przedsiębiorstwem. Aby
osiągnąć ten cel, chcemy pracować we właściwy sposób. Chcemy chronić Państwa
prywatność i przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób otwarty i przejrzysty, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
„RODO”
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na poniższe linki.
Co obejmuje niniejsze Oświadczenie o Prywatności?
Jak uzyskujemy dane?
Dane, które kompletujemy
Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane?
Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych
Publikacja
Pliki cookie
Bezpieczeństwo Państwa danych
Przechowywanie danych
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe dzieci
Twoje prawa
Jak sie z nami skontaktować
Zmiany w niniejszej polityce
2.

CO JEST OBJĘTE NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI?

2.1

Za pomocą niniejszego Oświadczenia o Prywatności pragniemy poinformować Państwa o
tym, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy prowadzimy
działania w ramach naszej działalności lub gdy korzystają Państwo z naszych stron
internetowych (“Strony Internetowe") oraz oferowanych na nich usług ("Usługi"), komu
przekazujemy te informacje, jakie są Państwa prawa i z kim mogą się Państwo
skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania.

2.2.

Odnosząc się do "Stron Internetowych", mamy na myśli strony internetowe, które zaczynają
się od następujących adresów URL:
- majalandkownaty.pl
- Strona internetowa parku Majaland Kownaty
- http://www.plopsa.be/
- Ogólna strona internetowa Plopsa, na której można znaleźć przegląd naszych parków
rozrywki i działalności komercyjnej.
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- http://www.plopsalanddepanne.be
- Strona naszego parku rozrywki "Plopsaland" w De Panne (Belgia)
- http://www.plopsa.be/plopsa-theater
- Strona internetowa Teatru Plopsa w naszym parku rozrywki "Plopsaland" w De Panne
Belgium
- http://mayaland.be
- Strona internetowa "Mayaland" w naszym parku rozrywki "Plopsaland" w De Panne
(Belgia)
- http://www.plopsaqua.be
- Strona internetowa naszego parku rozrywki "Plopsaqua" w De Panne (Belgia)
- http://www.plopsacoo.be
- Strona naszego parku rozrywki "Plopsa Coo" w Stavelot (Belgia)
-.http://www .plopsaindoorhasselt .be
- Strona naszego parku rozrywki "Plopsa Indoor" w Hasselt (Belgia)
- http://www.plopsaindoorcoevorden.nl
- Strona naszego parku rozrywki "Plopsa Indoor" w Coevorden (Holandia)
- http://www.holidaypark.de
- Strona naszego parku rozrywki "Holiday Park" w Pfalz (Niemcy)
- http://www.plopsaland.recreatex.be i http://buy.oxynade.com
- Strony internetowe naszych sklepów internetowych dla (sezonowych) biletów
- http://www.plopsafuncard.be
- Strona internetowa poświęcona naszym Plopsa FunCards
- http://www.plopsanews.com
- Strona internetowa, na której zamieszczane są nasze komunikaty prasowe i wnioski o
wizyty prasowe
- http://www.holidayparkjahreskarte.de
- Strona internetowa poświęcona rocznym abonamentom Parku Wakacyjnego
- http://www.plopsaschools.come
- Strona internetowa poświęcona wycieczkom szkolnym
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- http://www.plopsalandapp.com
- Strona internetowa poświęcona naszemu parkowi rozrywki Mobiele App naszego parku
rozrywki "Plopsaland" w De Panne (Belgia)
- http://www.plopsatrips.be
- Strona internetowa poświęcona rezerwacji noclegu z biletami podczas odwiedzania
parków rozrywki.
- http://www.plopsa.net
- Strony internetowe poświęcone komercyjnym działaniom
- http://www.plopsabusiness.com
- Strona poświęcona wydarzeniom biznesowym w Plopsa.
2.3

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności nie ma zastosowania do innych stron internetowych.
W szczególności, niniejsze Oświadczenie o Prywatności nie ma zastosowania do stron
internetowych, które pozwalają na ubieganie się o zatrudnienie w naszej firmie i które
zaczynają się od poniższego adresu URL http://www.plopsajobs.be. Niniejsze strony
internetowe podlegają oddzielnemu Oświadczeniu o Ochronie Prywatności kandydatów:
[link do internetowego ogłoszenia o ochronie prywatności dla kandydatów].

2.4

Strony internetowe mogą prowadzić do innych stron internetowych podmiotów innych
powiązanych spółek lub osób trzecich. Chociaż staramy się umieszczać linki tylko do stron,
które dzielą nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie ponosimy
odpowiedzialności za treści lub praktyki ochrony prywatności innych stron internetowych.
Zachęcamy do zapoznania się z Oświadczeniem o Prywatności lub podobnym
dokumentem zamieszczonym na tych stronach przed ujawnieniem jakichkolwiek danych
osobowych.

3.

JAK UZYSKUJEMY DANE

3.1.

Możemy uzyskać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem naszej działalności
lub w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych i naszych
usług.

3.2.

Możemy uzyskać takie dane osobowe w związku z ich przekazaniem nam (np. poprzez
kontakt z nami, wypełnienie formularzy online), przekazaniem ich przez inne podmioty (np.
pracodawca lub usługodawcy zewnętrzni, z których korzystamy w trakcie wykonywania
przez nas naszych działań) lub ponieważ są udostępnione do opinii publicznej.

3.3

Uzyskując Państwa dane osobowe od innych stron, dołożymy wszelkich starań, aby
zawrzeć z tymi stronami umowy zobowiązujące je do przestrzegania odpowiednich zasad
ochrony danych osobowych. Może to obejmować zapewnienie, że strona ta dostarczy
wszelkich niezbędnych informacji lub, jeśli to konieczne, uzyska zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszym Oświadczeniu o Prywatności.
Możemy również uzyskać Państwa dane osobowe podczas kontaktów z nami (np.
wypełniając formularze na tej Stronie Internetowej, kontaktując się z nami itp.
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4.

DANE, KTÓRE ZBIERAMY

4.1

Dane osobowe, które gromadzimy lub uzyskujemy, mogą między innymi obejmować:
- Standardowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres (prywatny/firmowy), numer
telefonu (prywatny/firmowy), adres e-mail (prywatny/firmowy), kraj zamieszkania)
- elektroniczne dane identyfikacyjne (np. adresy IP, typ przeglądarki, identyfikatory
ciasteczek itp.);
- cechy osobowe (np. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość, język,
skład rodziny, zainteresowania itd;
- dane finansowe (np. numer rachunku bankowego,...);
- stylu życia i warunków społecznych;
- sytuacja rodzinna (np. stan cywilny);
- dane dotyczące zatrudnienia i szkoleń (np. organizacja, dla której pracujesz, stanowisko,
kwalifikacje itp.);
- informacje o zamówionych produktach i usługach;
- szczegóły wizyty (odwiedzone parki rozrywki, data wizyty itp.)
- szczegóły dotyczące sposobu, w jaki użytkownik kontaktuje się z nami (np. gdy
kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularzy internetowych) i inne podobne
informacje.

4.2

Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych danych osobowych, które gromadzimy za
pośrednictwem Usług oferowanych na Stronach internetowych:
o

Oferty Plopsy
Na rożnych stronach internetowych, w tym na stronie Plopsafuncard
(http://www.plopsafuncard.be), można za wyraźną zgodą użytkownika wpisać swój adres email w celu otrzymywania komunikatów z zakresu marketingu bezpośredniego drogą
elektroniczną, takich jak wiadomości, promocje i rabaty Plopsy. Możesz w każdej chwili
zrezygnować z subskrypcji klikając przycisk rezygnacji w wiadomościach oferty Plopsy.

o

Wnioski o wizyty prasowe
Na naszej stronie z Plopsanieuws (http://www.plopsanews.com) dziennikarze mają
możliwość zamówienia bezpłatnych biletów na wizyty prasowe poprzez wypełnienie
formularza online.
W tym celu przetwarzane są: imię, funkcja, nazwa gazety / czasopismo / TV / radiostacja /
strona internetowa / ..., numer karty prasowej, data i powód odwiedzin, park, który chcesz
odwiedzić, adres e-mail, numer telefonu lub telefonu komórkowego oraz liczba dorosłych /
dzieci...

o

Symulacja wycieczek szkolnych
Strona internetowa dla wycieczek szkolnych Plopsa (http://www.plopsaschools.com)
umożliwia symulację ceny dla szkoły w zależności od kraju pochodzenia (Belgia, Holandia,
Francja, Niemcy lub Wielka Brytania).
W celu symulacji ceny gromadzone są następujące dane: wiek i liczba uczniów, kategoria
szkoły podstawowej, liczba opiekunów, wybrane projekty edukacyjne, imię i nazwisko
osoby kontaktowej, nazwa oraz adres e-mail szkoły, organizacji lub osoby kontaktowej.

o

Ustal własną cenę biletu
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Na stronie internetowej naszego parku rozrywki "Plopsa Indoor" w Coevorden
(http://www.plopsaindoorcoevorden.nl) można licytować bilety, podając cenę. Możesz
zadawać pytania za pomocą funkcji czatu online.
Oferując bilety, zbierane są następujące informacje: park, który chcesz odwiedzić, data,
cena biletu oraz adres e-mail.
Należy pamiętać, że bilety i płatności są realizowane przez zewnętrznego usługodawcę:
Convious (Kwyck BV - Van Diemenstraat 164A, Amsterdam). Kliknij ten link, aby uzyskać
więcej informacji na temat sposobu obchodzenia się z danymi przez Convipus: Polityka
prywatności Convious
o

Formularz kontaktowy
Na naszych stronach internetowych wesołych miasteczek możesz skontaktować się z
nami, aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania.
Za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane: imię i
nazwisko, adres, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), temat,
pytanie lub komentarz i park rozrywki.

o

Formularz rezerwacji grupowej
Formularz rezerwacji grupowej można pobrać z naszych stron internetowych parków
rozrywki.
W tym kontekście gromadzone są następujące informacje: rodzaj i nazwa grupy, park
rozrywki, osoba kontaktowa, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer VAT, adres do
faktury, data wizyty, czas przyjazdu i wyjazdu oraz skład grupy (w zależności od wieku,
niepełnosprawności itp. w celu ustalenia cen biletów) i podpis.

o

Oświadczenie dla osób niepełnosprawnych
Oświadczenie można pobrać z naszych stron internetowych parków rozrywki, które zostało
dodane do naszego przewodnika dla osób niepełnosprawnych i opiekunów.
Deklaracja ta może być wykorzystywana przez osoby towarzyszące w celu potwierdzenia,
że zostały one poinformowane o tym, że zdecydowanie odradzamy do określonych
aktywności biorąc pod uwagę analizę ryzyka, że zapoznały się one z tymi informacjami ,
jak również zapoznały się z informacjami o bezpieczeństwie i zachowaniu w przypadku
ewakuacji oraz, że osoba niepełnosprawna, której towarzyszą, w pełni i poprawnie
zrozumiała te informacje.
Poprzez oświadczenie zbierane będą następujące dane: imię i nazwisko
niepełnosprawnego odwiedzającego i osoby towarzyszącej, data, miejsce i podpis.

o

Sklepy internetowe z biletami
BILETY
W naszych sklepach internetowych (http://www.plopsaland.recreatex.be &
http://buy.oxynade.com) można kupić bilety na zwiedzanie naszych parków rozrywki lub na
udział w spektaklu lub wydarzeniu specjalnym w Teatrze Plopsa. Przy zakupie biletów w
sklepie internetowym zbierane będą następujące informacje: imię i nazwisko oraz adres e-
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mail. W razie potrzeby można również wyrazić wyraźną zgodę na otrzymywanie
biuletynów.
ABONAMENTY ROCZNE
W naszym sklepie internetowym (http://www.plopsaland.recreatex.be) można wykupić
roczny abonament, aby odwiedzić nasze parki. Dostęp do sklepu internetowego mają tylko
zalogowani użytkownicy, którzy wpisują swoje imię i nazwisko oraz numer karty
(posiadacze biletów sezonowych) lub posługują się swoim imieniem i hasłem.
Podczas rejestracji jako użytkownik w sklepie internetowym zbierane będą następujące
informacje: imię i nazwisko, płeć, kraj, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia,
język. Jeśli chcesz, możesz również dodać zdjęcie profilowe lub wyrazić zgodę na
otrzymywanie biuletynów.
5.

DLACZEGO UŻYWANE SĄ PAŃSTWA DANE

5.1

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych.
Tego typu cele obejmują, ale nie są ograniczone do:
-

wypełnianie naszych zobowiązań prawnych;
obsługa klientów- i dostawców
obsługa konsumentów i odwiedzających parki rozrywki;
zarządzanie zamówieniami i dostawami;
fakturowanie i księgowość;
dostarczanie informacji o naszej firmie, usługach i działaniach;
dobra organizacja naszych usług;
marketing bezpośredni i sprzedaż;
rozpatrywanie pytań, próśb i skarg klientów, dostawców, konsumentów i odwiedzających
parki rozrywki;
rozstrzyganie sporów;
kontakty w zakresie public relations i kontaktów z prasą;
statystyka i badania rynku;
kontrola wejść;
bezpieczeństwo.

6.

PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH.

1.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach określonych powyżej:
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- jeżeli jest to konieczne do wykonania zawartych z Państwem umów lub do podjęcia
działań na Państwa wniosek przed zawarciem umowy;
- aby przestrzegać naszych zobowiązań prawnych;
- dla uzasadnionych interesów Studia Plopsa i Oddziałów i/lub strony trzeciej, w tym (ale
nie wyłącznie) naszej działalności gospodarczej, zarządzania klientami i dostawcami, itp.

6.1.1

Jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania Państwa wolnej, świadomej, konkretnej
i jednoznacznej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do określonych celów
(np. bardzo konkretnych działań w zakresie marketingu bezpośredniego lub badań
rynkowych), będziemy przetwarzać Państwa dane w tych celach wyłącznie po otrzymaniu
od Państwa takiej zgody.
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7.

PUBLIKACJA

7.1.

Możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom stowarzyszonym, stronom
trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które w uzasadniony sposób wymagają
dostępu do danych osobowych Użytkownika w jednym lub kilku celach określonych w
części "Dlaczego korzystamy z danych Użytkownika" powyżej. Mogą to być następujące
strony trzecie:
- zewnętrzni dostawcy usług, z których korzystamy w przypadku różnych usług
biznesowych;
- organy ścigania zgodnie z obowiązującym prawem;
- zewnętrzni profesjonalni doradcy (np. adwokaci lub konsultanci firmowi).
Jeśli nasza Firma zawrze spółkę joint venture z inną firmą, sprzeda lub połączy się z inną
firmą, mogą zostać przeniesione Państwa dane do naszych nowych partnerów
biznesowych lub właścicieli firm.

7.2

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych odbiorcom z krajów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG), których ustawodawstwo nie zapewnia takiego samego
poziomu ochrony danych.

7.3.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane są
przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych, jeśli wymaga tego
prawo lub jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub w
kontekście postępowania sądowego, nakazu sądowego, żądania regulatora lub innego
postępowania prawnego nas dotyczącego.

8.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE (NP; PIKSELE)
Ta strona internetowa używa plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które są
zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas
odwiedzania Strony Internetowej.
Są one używane, aby dać Państwu dobra możliwość przeglądania i pozwalają nam
udoskonalić stronę internetowa.. Za Państwa zgodą, mogą one być również wykorzystane
do personalizacji zawartości tej strony w oparciu o poprzedni schemat przeglądania i do
zbierania statystyk w celu ulepszenia stron internetowych.
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na następującej stronie
internetowej:
www.allaboutcookies.org.

8.2

Rodzaje plików cookie używanych na Stronach Internetowych można podzielić na trzy
kategorie, a mianowicie (1) pliki cookie do celów analizy, (2) pliki cookie do celów
reklamowych, (3) pliki cookie do celów sprzedaży.
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1.

Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia statystyk dotyczących odwiedzin
użytkownika na danej Stronie Internetowej w celu poprawy wydajności i konstrukcji
("pomiar oglądalności stron internetowych") Strony Internetowej. Gromadzą one informacje
o liczbie odwiedzin na danej Stronie Internetowej, czasie trwania wizyty na Stronie
Internetowej itp.
Pliki cookie analityczne na danej Stronie Internetowej są dostarczane przez zewnętrzne
narzędzie analityczne, mianowicie Google Analytics firmy Google Inc., a informacje
uzyskane za pośrednictwem tych plików cookie są ujawniane bezpośrednio temu
usługodawcy lub przez niego gromadzone. Kliknij na ten link, aby uzyskać więcej informacji
na temat sposobu działania plików cookie Google Analytical: Google Analytics.
Moga Panstwo to łatwo wyłączyć i uniemożliwić korzystanie z plików cookie Google
Analytical. Można to zrobić poprzez zainstalowanie Google Analytics opt-out browser addon. Alternatywnie, zawsze można zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce, aby
uniemożliwić korzystanie z plików cookie Google Analytics.

2.Reklamowe pliki cookie i piksele
Za Panstwa zgodą używamy również reklamowych plikow cookie i pikseli do wyświetlania
reklam. Reklamowe pliki cookie używane na Stronach Internetowych są dostarczane przez
trzy podmioty trzecie: Tradetracker, Ve Interactive i Proximus (tylko w Belgii).
Korzystamy z usług tych podmiotów trzecich w celu śledzenia wizyt na Stronach
Internetowych i wyświetlania reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb na
podstawie poprzednich wizyt na Stronach Internetowych. Prosimy o zapoznanie się z ich
polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki te podmioty
trzecie korzystają z plików cookie i podobnych technologii:
- Polityka prywatności Tradetracker
- Polityka prywatności Ve Interactive
- Polityka prywatności Proximum
3.

Pliki cookie do celów sprzedaży
Do internetowej sprzedaży biletów w Holandii używamy oprogramowania Convious:, które
poprawia i optymalizuje wrażenia użytkowników stron internetowych. Technologia
Convious wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie sie z
Polityka Prywatnosci Convious . Więcej informacji można znaleźć:
- Polityka prywatności Convious
Do śledzenia sprzedaży online używamy również Google, Youtube, Instagram i Facebooka.

8.3

Pliki cookie można włączać, wyłączać lub usuwać według własnego uznania. Moga usunac
Państwo wszystkie pliki cookie już znajdujące się na Państwa urządzeniu i można ustawić
większość przeglądarek tak, aby uniemożliwić ich umieszczanie.
Możliwość włączania, wyłączania i/lub usuwania plikow cookie , może być uzupełniona na
poziomie przeglądarki. Ustawienia te można zwykle znaleźć w menu "Opcje" lub
"Preferencje" przeglądarki internetowej. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być
poniższe linki. W przeciwnym razie konieczne będzie skorzystanie z opcji "Pomoc" w
przeglądarce internetowej w celu uzyskania dalszych szczegółów:
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- Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer
- Ustawienia plików cookie w programie Firefox
- Ustawienia plików cookie w aplikacji Chrome
- Ustawienia plików cookie w Safari

9.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

9.1

Podejmujemy rygorystyczne środki techniczne i organizacyjne (bezpieczeństwa) w celu
ochrony Państwa danych osobowych, zarówno online, jak i offline, przed nieuprawnionymi
osobami, bezprawnym przetwarzaniem, nadużyciem, uszkodzeniem, utratą i zniszczeniem.
Środki te obejmują między innymi:
- przeszkolenie właściwych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, aby byli
oni świadomi naszych obowiązków w zakresie ochrony danych przy ich
przetwarzaniu;
- kontrole administracyjne i techniczne mające na celu ograniczenie dostępu do danych
osobowych na zasadzie “need to know";
- techniczne środki bezpieczeństwa, w tym zapór sieciowych oprogramowania
antywirusowego i szyfrowania;
- fizyczne środki bezpieczeństwa, takie jak identyfikatory bezpieczeństwa do dostępu do
naszych budynków, zamkniętych obiektów firmowych itp.

9.2

Chociaż podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa natychmiast po otrzymaniu
danych osobowych, w szczególności przekazywanie danych przez internet (w tym poczty
elektronicznej) nigdy nie jest w pełni bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić
Państwa dane osobowe, ale nigdy nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa
danych osobowych przesyłanych do nas lub przez nas.
Dostęp do Państwa danych osobowych ograniczamy do osób, które w uzasadniony sposób
potrzebują ich do wykonywania swoich obowiązków.

10.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

10.1

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne
do celów opisanych powyżej.
Oznacza to, że dane będą przechowywane przez najdłuższy z poniższych okresów: (i) tak
długo, jak jest to konieczne dla naszej codziennej działalności; (ii) okresu przechowywania
danych wymaganego przez prawo; lub (iii) końca okresu, w którym można wszcząć
postępowania lub dochodzenia (okres przedawnienia).
Opracowaliśmy szczegółową politykę zatrzymywania danych. Jeśli chcą Państwo uzyskać
więcej informacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych danych.

11.

Dane osobowe dzieci

11.1

Jako firma zajmująca się parkiem rozrywki zwracamy szczególną uwagę na ochronę
danych osobowych dzieci.
Dzieci są często mniej świadome zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Z tego
powodu uczyniliśmy wszystkie Strony Internetowe jak najbardziej przyjaznymi dla dzieci.
Zachęcamy również wszystkich rodziców do informowania dzieci o bezpiecznym i
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odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu oraz do regularnego monitorowania aktywności
dzieci w sieci.
11.2

Kiedy potrzebujemy zezwolenia na nasze usługi online:
- Tylko dzieci w wieku co najmniej 16 lat (lub młodsze, jeśli są dopuszczone na mocy
miejscowego prawa) będą mogły wyrazić ważną zgodę;
- Dane osobowe dzieci poniżej tego wieku będziemy przetwarzać tylko wtedy, gdy
wyrażona zostanie na to zgoda lub jeśli zostanie ona udzielona przez osobę sprawującą
władzę rodzicielską nad dzieckiem.

12.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

12.1

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji definiuje się jako decyzje dotyczące osób, które
wyłącznie będą oparte na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych, z czym
są powiązane konsekwencje prawne lub oddziałują na zaangażowane osoby, których te
zasady dotyczą.

12.2

Jako punkt wyjścia, Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy podejmować żadnych decyzji w
oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

13.

TWOJE PRAWA

13.1.

Przysługują Państwu różne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które o Państwu
przetwarzamy . Informujemy, że mają Państwo prawo do:
- potwierdzenia że przetwarzamy Państwa dane osobowe i otrzymanie kopii danych
osobowych, które o Państwu posiadamy;
- zwrócenia się o aktualizację lub poprawienie swoich danych osobowych, jeśli uważają
Państwo, że są one nieprawidłowe lub niekompletne;
- zwrócenia się o usunięcie Państwa danych osobowych lub ograniczenie sposobu ich
wykorzystywania, jeżeli uważają Państwo, że nie mamy (lub już nie mamy) uzasadnionej
podstawy do ich przetwarzania;
- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim
przetwarzanie to odbywa się za Państwa zgodą);
- do otrzymywania Państwa danych osobowych w sposób usystematyzowany, użyteczny i
możliwy do odczytu maszynowego oraz do przekazania innym podmiotom (w zakresie, w
jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy);
- sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych, w odniesieniu do których
wykorzystujemy uzasadnione interesy jako podstawę prawną, w związku z czym
zaprzestaniemy przetwarzania danych, chyba że mamy nadrzędne uzasadnione
podstawy do ich przetwarzania.
Mają Państwo również prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych
osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać
od nas marketingu bezpośredniego, możesz skontaktować się z nami (patrz poniżej) lub
kliknąć przycisk wypisz się, w każdym z tych komunikatów. W takim przypadku Państwa
dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

14.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

14.1.

W celu skorzystania z Państwa praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
niniejszego Oświadczenia o Prywatności, mogą Państwo przesłać do nas wniosek w
którym powołujecie sie na prawo, z którego chcą Państwo skorzystać:
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- Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@plopsa.com; lub
- Wysyłając wniosek do Studio Plopsa NV, Departament Prywatności, De Pannelaan 68,
8660 De Panne (Belgia).
Moga Państwo również skorzystać z tych danych kontaktowych, jeśli chcą złożyć skargę w
związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
14.2.

Jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane
osobowe, lub ze złożonego do nas wniosku, maja Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Prosimy o kontakt z nami, jeśli chcą Państwo zostać
skierowani do właściwego organu.

15.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI

15.1.

Zastrzegamy prawo do zmian niniejszego Oświadczenia o Prywatności. Wszelkie zmiany w
niniejszym Oświadczeniu o Prywatności będą publikowane na tej stronie. Aby
poinformować Państwa o ostatniej zmianie Oświadczenia o Prywatności, zmienimy datę
każdej zmiany w górnej części tej strony. Zmienione Oświadczenie o Prywatności będzie
obowiązywać od tego dnia. Prosimy regularnie sprawdzać tę stronę, aby być
informowanym o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach. O ile nadal jesteśmy w
posiadaniu Państwa adresu e-mail, a Państwa dane osobowe są nadal przetwarzane,
poinformujemy Państwa również drogą elektroniczną o wszelkich zmianach w niniejszym
Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.

- 12 -

