
Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest DIZGUT Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. 

Szybowników 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000415698, posiadająca nr NIP: 7543063244 oraz nr REGON: 161457281.

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: 

ado@freeflycenter.com lub listownie na w/w adres siedziby Spółki.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) marketingu bezpośredniego (tj. oferowania produktów Spółki) – na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań 

marketingowych, zwiększanie sprzedaży oraz utrzymywanie relacji biznesowych;

b) promocji Spółki na jej stronie internetowej i w mediach społecznościowych (w przypadku 

wizerunku danej osoby) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody;

c) odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” 

znajdującego się w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość bieżącego 

kontaktu z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązywanie i 

utrzymywania relacji biznesowych;

d) założenia indywidualnego konta za pośrednictwem naszej strony internetowej – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. zawartej umowy o świadczenie bezpłatnej usługi 

konta;

e) korespondencji mailowej lub telefonicznej –  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość bieżącego kontaktu z Państwem 

oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, a także oraz nawiązywanie i utrzymywania relacji 

biznesowych;

f) rozpatrzenia reklamacji „Anulacji rezerwacji” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie postępowania 

reklamacyjnego;

g) sprzedaży produktów i usług Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

odpowiedniej umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem oraz w przypadku usługi 

lotu w tunelu aerodynamicznym, również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa

zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji o stanie zdrowia;

h) monitoringu tunelu aerodynamicznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym 

prawnie uzasadnionym interesem jest troska o bezpieczeństwo Użytkowników tunelu;



i) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przepisów prawa 

podatkowego i o rachunkowości; 

j) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość obrony przed roszczeniami i 

dochodzenie ich.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:

a) działań marketingowych – do momentu złożenia sprzeciwu;

b) promocji Spółki – do momentu wycofania zgody;

c) pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu 

ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

d) konta na stronie internetowej – do czasu jego likwidacji, a po tym czasie jeszcze przez okres

przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

e) korespondencji mailowej lub telefonicznej – przez okres konieczny do utrzymywania 

bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – jeszcze przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

f) rozpatrzenia reklamacji „Anulacji rezerwacji” – do czasu zakończenia postępowania 

reklamacyjnego, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 

określonych przepisami prawa;

g) sprzedaży towarów i usług Spółki – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie

jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

h) monitoringu tunelu aerodynamicznego – przez okres 1,5 miesiąca od dnia, w którym 

zarejestrowano Państwa wizerunek;

i) finansowo-księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 

wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

j) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich 

przedawnienia; 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których 

mowa w pkt. 3. 

6. Uprzejmie informujemy, że proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji następuje tylko 

poprzez Pixel Facebook’a i Google Analytics. Pozyskane w ten sposób dane pozwalają nam 

skierować do Państwa jak najlepiej dopasowaną ofertę skorzystania z naszych usług.   



7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty 

realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj.:

a) podmioty świadczące dla Spółki usługi IT, firmy serwisowe w tym zakresie lub tworzące i 

obsługujące jej stronę internetową;

b) podmioty dostarczające lub serwisujące kamery monitoringu;

c) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

d) podmioty prowadzące działalność płatniczą, księgową oraz prawniczą.

8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – przy czym wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa 

zgody przed jej wycofaniem;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy ono tylko tych danych, które są 

przetwarzane na podstawie zgody);

g) prawo wyrażenia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na 

podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


