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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONYWANIA ZDJĘĆ Z PRZEJAZDU KOLEJĄ 

W STACJI NARCIARSKIEJ „WINTERPOL KARPACZ” 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych klientów naszej stacji narciarskiej, 
prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 
 
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią część składową umowy 
przewozowej pomiędzy Winterpol sp. z o. o. a pasażerem i dotyczą osób 
korzystających z transportu linowego.  

2. W momencie nabycia biletu uprawniającego do transportu liniowego koleją w stacji 
narciarskiej „WINTERPOL KARPACZ” pasażer nabywa również usługę w postaci 
wykonania zdjęcia utrwalającego jego wizerunek i dzięki temu uzyskuje możliwość 
nabycia dodatkowej usługi, za odrębną płatnością pasażera, polegającej na nabyciu 
przez niego wydruku zdjęcia z utrwalonym wizerunkiem z przejazdu koleją. 

3. Cena nabycia wydruku zdjęcia z utrwalonym wizerunkiem z przejazdu koleją nie jest 
wliczona w cenę nabycia biletu uprawniającego do transportu liniowego koleją w 
stacji narciarskiej „WINTERPOL KARPACZ”. 

4. Celem nabycia zdjęcia z utrwalonym wizerunkiem z przejazdu koleją pasażer 
powinien zgłosić się do odpowiednio oznaczonego punktu znajdującego się w stacji 
narciarskiej „WINTERPOL KARPACZ”. 

5. Cennik skorzystania z usługi nabycia zdjęcia z utrwalonym wizerunkiem z przejazdu 
koleją dostępny jest przy kasie punktu o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

 
Rozdział II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługą 
wykonywania zdjęć z przejazdu koleją w stacji narciarskiej „WINTERPOL KARPACZ” 
jest: WINTERPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zieleńcu, 
ul. Zieleniec 72a, 57-340 Duszniki-Zdrój, KRS 0000176591, NIP 883 000 29 08, 
REGON 890528967 

2. Gromadzenie danych osobowych następuje poprzez utrwalenie wizerunku pasażera 
korzystającego z przejazdu koleją w stacji narciarskiej „WINTERPOL KARPACZ” 
przez wykonanie zdjęcia za pomocą aparatu umieszczonego na trasie przejazdu 
kolei linowej, celem umożliwienia pasażerowi późniejszego nabycia wydruku zdjęcia 
z przejazdu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pasażera w postaci wizerunku 
jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

4. Podanie danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem 
umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wykonywanych na rzecz 
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pasażera usług. Odmowa podania ww. danych lub cofnięcie zgody na ich 
przetwarzanie może wiązać się z niewykonaniem usługi. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez 
podania przyczyny; 

b) prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych 
informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii 
danych, 

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania 
poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych, 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w 
sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów 
prawa, 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo 
zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych 
operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny, 

f) prawo sprzeciwu - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub 
jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych, 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu 
danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są 
przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą 

h) prawo skargi - prawo doniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora dla celów 
służbowych, podmiotom, które technicznie i organizacyjnie pomagają 
Administratorowi w wykonaniu zawartych z Państwem umów a także dostarczającym 
usługi IT w zakresie i celach wskazanych powyżej na podstawie umów o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorów spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

8. Administrator w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy nie korzysta ze 
specjalnych metod technicznych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub 
potwierdzenie jej tożsamości. 

9. We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych oraz 
w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień prosimy o kontakt mailowy pod 
adresem marketing@winterpol.eu lub pod nr. tel. 722 230 479. 


