OŚWIADCZENIE OPIEKUNA GRUPY
Imię i nazwisko………………………………………………………………….......................……
Adres………………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie opiekuna grupy:
1) Oświadczam, iż jestem opiekunem grupy……………………………………………………………..…./nazwa grupy
i ponoszę odpowiedzialność za zachowanie Uczestników znajdujących się pod moją opieką.
2) Zobowiązuje się do opieki, stałej obserwacji i nadzoru wymienionymi poniżej osobami,(dalej: jako Uczestnicy
Grupy), przez cały czas przebywania ich na terenie nieruchomości, które stanowią własność BTG Sp. z o.o., w
tym na terenie zespołu basenowo-rekreacyjnego, (dalej jako: Obiekt), oraz parkingu znajdującego się przed tym
obiektem.
3) Zobowiązuje się zapoznać Uczestników Grupy z regulaminami obowiązującymi na obiekcie, w tym w
szczególności z Regulaminem Ogólnym, Regulaminem „Góralskich Łosparów” (Saun), Regulaminem Zjeżdżalni
Wodnej, oraz pilnować, aby były przestrzegane przez Uczestników Grupy.
4) Przed i po korzystaniu z obiektu zobowiązuję się do przeprowadzenia zbiórki uczestników grupy w obecności
ratownika obiektu w celu sprawdzenia ilości Uczestników Grupy.
5) Stan Zdrowia pozostających pod moją opieką Uczestników Grupy pozwala na korzystanie z obiektu.
6) Informacja RODO zawarta w Oświadczeniu dotyczy tylko danych zawartych w treści oświadczenia. Informacja
RODO dla Grupy zawarta jest w ‘Regulaminie ogólnym term’ (np. ust. 3 pkt 1, ust. 4, ust. 5 pkt 1 Regulaminu).
Czytelny podpis opiekuna grupy:…………………………..
Pouczenie:

1.

Administratorem danych osobowych jest BTG Sp. z o.o. - Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział
Gospodarczy pod nr 0000133262, z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, kapitał
zakładowy opłacony w całości, nr NIP: 736-157-95-80. Kontakt: e-mail:hotel@bukovina.pl, tel.:
182025400, faks: 182020073.

2.

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi
danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem 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) - tzw. „RODO”. BTG Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia wymaganej przepisami prawa ochrony Państwa
danych osobowych.

3.

BTG Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe utrwalone w niniejszym Oświadczeniu opiekuna grupy.
Podanie tych danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz realizacji umowy w zakresie
korzystania z Obiektu przez grupę zorganizowaną tj. Uczestników Grupy z opiekunem, w zgodzie z
regulaminami obowiązującymi w Obiekcie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są dla następujących celów oraz w oparciu o podstawy prawne:
umożliwienia zawarcia oraz realizacji umowy w zakresie korzystania z Obiektu przez grupę

4.

5.

6.

7.

8.

zorganizowaną - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); zapewnienia porządku, bezpieczeństwa osób oraz mienia
znajdujących się na terenie Obiektu - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez BTG Sp. z o.o. dotyczących konieczności zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa na terenie Obiektu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ustalania, dochodzenia i
obrony roszczeń - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez BTG Sp. z o.o. związanych z ustalaniem, dochodzeniem i obroną
roszczeń związanych z działalnością BTG Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia tych danych. Mają Państwo prawo
wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BTG Sp. z o.o., gdy sprzeciw jest
uzasadniony Państwa szczególną sytuacją.
Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów, dla których są
przetwarzane przez BTG Sp. z o.o. Dane związane z umożliwieniem zawarcia oraz realizacją umowy –
przez okres jej realizacji, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie
przez wynikający z przepisów prawa okres dotyczący roszczeń cywilnoprawnych.
Do Państwa danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BTG Sp. z
o.o., w szczególności Ratownicy, a w uzasadnionych przypadkach podmioty świadczące obsługę
prawną na rzecz BTG Sp. z o.o., na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania
danych. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji,
które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

