
 
 
Jako Kazimierz Krygowski oraz Piotr Krysik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
LAB 37 s.c. z siedzibą w Krośnie w świetle przepisów prawa jesteśmy 
współadministratorami danych osobowych Państwa, jako Klientów Parku Trampolin 
HIGHJUMP mieszczącego się w Krośnie. 
Spełniając obowiązek nałożony na nas treścią 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) – dalej zwanego w skrócie RODO, 
przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 
 
1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez 
Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. 
art. 6 ust. 1 lit.c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 
2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. 
 
3. Administratorem danych osobowych są Kazimierz Krygowski oraz Piotr Krysik prowadzący 
działalność gospodarczą LAB 37 s.c. z siedzibą w Krośnie podmiot jest odpowiedzialny za 
ochronę danych osobowych i realizację Państwa praw, o których mowa poniżej w pkt  
10. 
 
4. Podmiotem prowadzącym Park Trampolin HIGHJUMP mieszczący się w Krośnie jest 
Kazimierz Krygowski oraz Piotr Krysik  
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  
LAB 37 s.c. z siedzibą w Krośnie przy ul. Kazimierza Pużaka 37, nr NIP684 264 56 86, REGON 
366743186; adres poczty elektronicznej: biuro@highjump.pl. 
 
5. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w następujących celach: 
• w przypadku pozyskania Państwa danych z wypełnionej przez Państwa tzw. „zgody 
rodzica” -  w celu odnotowania przez nas faktu udzielenia przez Państwa zgody na 
korzystanie przez osobę niepełnoletnią z atrakcji Parku Trampolin HIGHJUMP, weryfikacji  
wieku osoby niepełnoletniej i prawidłowości udzielonej zgody, a także  
w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą 
przetwarzania danych jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony 
interes (art. 6 ust.1 lit. a oraz lit. f RODO); 
• w przypadku pozyskania Państwa danych z list obecności wypełnianych przez 
pracowników Parku lub opiekuna grupy, w przypadku imprez okolicznościowych i wycieczek  



klasowych – w celu dokonania rezerwacji wizyty w Parku Trampolin HIGHJUMP oraz zakup 
biletów, w celu obsługi wydarzeń okolicznościowych, a także w celu wypełnienia 
spoczywających na nas obowiązków podatkowych i księgowych, a także  
w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą 
przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda, spoczywający na nas obowiązek 
prawny oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz f RODO); 
 
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty 
przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas 
usług np.: 
Firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, dostawcy płatności 
elektronicznej;  
podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia 
i ochrony Państwa danych osobowych. 
 
8. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych  
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego  
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawniania roszczeń związanych z 
usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas 
niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia 
obowiązku podatkowego. 
 
10. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do 
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 


