
Polityka prywatności Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze 

Administratorem danych osobowych Gości jest właściciel Parku Rozrywki – spółka pod firmą Energy 2000 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. (Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice). Dane te 

są przetwarzane wyłączne przez Administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

nie są udostępniane innym odbiorcom.  

Z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych, w związku z prowadzonym przez właściciela Parku Rozrywki 

monitoringiem na terenie Parku Rozrywki, dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia 

faktury, z tym że w przypadku biletów zniżkowych dane osobowe są przetwarzane dodatkowo w celu 

przyznania odpowiedniej zniżki na bilet wstępu do Parku Rozrywki (wykazania uprawnienia Gościa do 

przyznania odpowiedniej zniżki), natomiast w przypadku biletów całorocznych dodatkowo w celu wykonania 

karty całorocznej i poinformowania o możliwości jej odbioru przez Gościa. Dane szczególnie chronione w 

rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzane są – tylko w przypadku biletów 

zniżkowych – wyłącznie za pisemną zgodą Gościa w sposób adekwatny do celu przetwarzania. Przetwarzane są 

wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko, adres Gościa, oraz w zależności od przypadku odpowiednio:  

a) bilet urodzinowy – data urodzenia;  

b) bilet dla osoby niepełnosprawnej – informacja potwierdzająca niepełnosprawność; 

c) bilet dla kobiety w ciąży – informacja potwierdzająca ciążę;   

d) bilet dla seniora  – data urodzenia; 

e) bilet całoroczny – wizerunek, numer telefonu celem poinformowania o możliwości odbioru wykonanej 

karty całorocznej, 

zawarte, z wyłączeniem numeru telefonu przekazywanego w drodze oświadczenia, w przekazywanej 

Administratorowi danych kserokopii aktualnego i ważnego dokumentu (wydanego przez podmiot uprawniony 

do jego wydania) – zawierającego wyłącznie odpowiednie wyżej wymienione dane osobowe – stwierdzającego 

uprawnienie do przyznania odpowiedniej zniżki i tożsamość Gościa. Na życzenie Gościa przetwarzany jest jego 

wizerunek zawarty w dostarczonym przez Gościa pliku celem jego zamieszczenia na karcie całorocznej. Gość 

korzystający ze zniżki powinien przy przekazywaniu kserokopii odpowiedniego dokumentu (wyłącznie w 

zakresie niezbędnych danych, o których mowa powyżej) okazać jego oryginał lub poświadczenie zgodności 

odpisu  

z oryginałem wydane przez uprawniony podmiot do wykazania autentyczności danych zawartych w ww. 

kserokopii dokumentu. 

Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości w zakresie dokumentów stwierdzających uprawnienie do odpowiedniej 

zniżki wskazuje się następujące dokumenty:  

a) potwierdzające datę urodzenia, tj.: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, akt urodzenia,  

prawo jazdy; 

b) potwierdzające niepełnosprawność, tj.: orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, legitymacja emeryta-rencisty wyłącznie z oznaczeniem (symbolem świadczenia): 

„S” lub „I”; legitymacja Polskiego Związku Niewidomych; 

c) potwierdzające fakt ciąży, tj.: karta ciąży. 

Właściciel Parku informuje, iż przy kserowaniu dokumentów wymienionych w lit. „a” i „b” z wyłączeniem 

dokumentu dotyczącego orzeczenia o niepełnosprawności: stosowane są odpowiednie nakładki maskujące 

pozwalające na kserowanie wyłącznie odpowiednich danych, o których mowa powyżej – pozostałe dane nie są 

przetwarzane; w sytuacji niemożliwości skorzystania z nakładki maskującej, dane inne niż wymienione powyżej 

(tj. dane inne niż dane przetwarzane) są zaczerniane. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, karty 

ciąży oraz dokumentów innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, Właściciel Parku uprzejmie zwraca się o 

uprzednie zaczernienie danych innych niż wyżej wymienione na przedkładanej kserokopii celem sprawnego 

przeprowadzenia procesu przyznawania zniżki. 

Teren Parku Rozrywki objęty jest monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez właściciela Parku. 

Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez 



kamery tego systemu następuje, stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 

pkt 5), ze względu na bezpieczeństwo ochrony życia i zdrowia Gości oraz ochronę mienia (cel przetwarzania). 

Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku Gościa uwidocznionego na zdjęciu, wykonanym wyłącznie  

z kamery umieszczonej na trasie Roller Coaster’ów (kolejek górskich), obejmującym wizerunek korzystających  

z tej atrakcji Gości, następuje stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ze względu na 

możliwość zakupienia przez Gościa zdjęcia pamiątkowego z jazdy Roller Coaster’em.  

Podanie przez Gości ich danych w wyżej wymienionym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych 

danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie skutkowałoby brakiem możliwości odpowiednio: 

wystawienia faktury, przyznania zniżki na bilet wstępu do Parku, wykonania karty całorocznej i poinformowania 

o możliwości jej odbioru przez Gościa, lub zachowania bezpieczeństwa ochrony życia i zdrowia Gości oraz 

ochrony mienia w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, czy wykonana zdjęcia pamiątkowego z 

jazdy Roller Coaster’em.  

Goście mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Więcej informacji, w zakresie i w sposób przewidziany ustawą o ochronie danych osobowych, można uzyskać  

kierując stosowne zapytanie do Administratora danych osobowych.   


