
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Administratorem danych osobowych jest: DYSTRYKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

w Śremie, ul. Wiosny Ludów 23/2, 63-100 Śrem, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744308, 

legitymująca się następującym numer NIP 7851805658 oraz numerem REGON 

3809719012;  nr. tel. +48 729 993 283; e-mail: biuro@dystrykt.lt 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zadane za pomocą 

formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Administratora lub 

podane podczas telefonicznej rozmowy z Administratorem (działania zmierzające do 

zawarcia umowy związanej z organizacją gry Laser-Tag), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119; zwane dalej „RODO”).  

3. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do udzielenia 

odpowiedzi, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.  

4. Osoba kontaktująca się z Administratorem może w dowolnym momencie wycofać ww. 

zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Udostępnienie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania wskazanych 

powyżej danych uniemożliwi jednak zwrotny kontakt ze strony Administratora. 

6. Udostępnione dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia 

korespondencji. 

7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Administratora tj. pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki lub instytucjom upoważnionym z mocy 

prawa do otrzymania przedmiotowych danych.  

8. Administrator informuje, że osobie kontaktującej się z Administratorem przysługuje prawo 

do żądania dostępu do gromadzonych przez Administratora danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz ich przenoszenia – o ile takie 

uprawnienia wynikają wprost z przepisów RODO. Ponadto osobie kontaktującej się 

z Administratorem przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych zgromadzonych 

przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń przysługujących Administratorowi.  

9. Na czynności Administratora związane z przetwarzaniem danych osobowych można 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Udostępnione przez Gracza dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie zamierza 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 


