REGULAMIN
„RETRO TOUR Z BABĄ Z GÓR” ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Retro tour z Babą z Gór” są Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, 34500 Zakopane, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000429345, NIP: 7361716338, REGON:
12263343000000, w dalszej części niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”, we współpracy z Zuzanną Długosz,
prowadzącą firmę „Usługomat Zuzanna Długosz”, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
pod numerem NIP: 7343114296, REGON: 369322143.
2. Organizowane przez Organizatora „Retro tour z Babą z Gór” mają na celu zapoznanie się z historią kolei, stylem Art Deco,
środowiskiem przyrodniczym, tradycją, zabytkami oraz poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego w trakcie przebycia
odcinka spod dolnej stacji Góry Parkowej na stację górną.
3. Organizator zastrzega, iż liczba osób (uczestników spaceru) na każdym spacerze jest ograniczona od 1 do 39 osób.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Osoby, które chcą wziąć udział w „Retro tour z Babą z Gór” winny uprzednio dokonać odpowiedniej rezerwacji, poprzez dokonanie
zapisu w „kalendarzu rezerwacji”, udostępnionym na stronie internetowej Organizatora oraz zakupić bilet na przejazd kolej linowo
- torową.
2. Organizator w „kalendarzu rezerwacji” zamieści odpowiednią informację dotyczącą ilości dostępnych miejsc na każdy dzień
poprzez ich właściwe oznaczenie:
a. Kolor zielony – duża ilość dostępnych miejsc
b. Kolor żółty – średnia ilość dostępnych miejsc
c. Kolor czerwony – brak dostępnych miejsc.
3. Osoby, dokonując rezerwacji, obowiązane są pozostawić swoje imię, adres mailowy oraz kod pocztowy, celem prawidłowej
identyfikacji uczestników, biorących udział w spacerze, podczas zbiórki.
4. Udział w „Retro tour z Babą z Gór” dla osób w nich uczestniczących, którzy w sposób prawidłowy dokonały rezerwacji, są
bezpłatne.
5. „Retro tour z Babą z Gór” w swoim programie zawiera przejazd koleją linowo – terenową, na którą należy nabyć bilet odpowiednio
wcześniej poprzez dostępne kanały sprzedaży tj Kasie Ośrodka Góra Parkowa/ biletomat/ on-line na stronie www.pkl.pl, zgodnie
z obowiązującym Cennikiem kolei.
6. Uczestnikami „Retro tour z Babą z Gór” mogą być osoby fizyczne niezależnie od ich wieku. Każda osoba biorąca udział w spacerze
musi być uprzednio zapisana w „kalendarzu rezerwacji” celem ewidencji liczby uczestników.
7. Udział osób poniżej 16 roku życia bez towarzystwa osoby dorosłej , wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Każda osoba może wziąć udział w „Retro tour z Babą z Gór” maksymalnie dwa razy.
9. Osoby, które nie dokonały rezerwacji nie mogą brać udziału w spacerze.
10. Czas trwania „Retro tour z Babą z Gór” uzależniony jest od wielkości grupy, stopnia zainteresowania omawianą tematyką oraz
wytrzymałością fizyczną uczestników, jednakże nie krótszy niż jedna godzina i nie dłuższy niż dwie godziny.
§3
Organizacja „Retro tour z Babą z Gór”
1. „Retro tour z Babą z Gór” organizowane są przez cały okres wakacji od poniedziałku do piątku włącznie w okresie od 27.06 –
28.08.2022
2.
3. „Retro tour z Babą z Gór” rozpoczynają się o godzinie 14:00 zbiórką pod dolną stacją Góry Parkowej w dniach ustalonych w
punkcie 1.
4. „Retro tour z Babą z Gór” odbywać się będą pod przewodnictwem P. Zuzanny Długosz, animatora, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje uprawniające do świadczenia niniejszej usługi.
5. Organizator zastrzega, iż z przyczyn od niego niezależnych, nie gwarantuje osobistego prowadzenia grupy spacerowej przez wyżej
wymienioną osobę, a osoba prowadząca spacery może zostać w każdym czasie zmieniona.
6. Organizator gwarantuje, iż w przypadku choroby bądź kwarantanny osoby wskazanej w pkt. 3, zapewni zastępstwo w postaci
innego przewodnika.
7. Organizator oświadcza, iż „Retro tour z Babą z Gór” nie jest wycieczką zorganizowaną, a osoby biorące w nim udział nie są objęte
ubezpieczeniem.
8. Osoby biorące udział w „Retro tour z Babą z Gór” mogą w każdej chwili odłączyć się od grupy biorącej udział w wydarzeniu bez
konieczności informowania o tym fakcie Organizatora oraz przewodnika.
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Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia mogące mieć miejsce podczas „Retro tour z Babą
z Gór” .
§4
Ochrona danych osobowych uczestników „Retro tour z Babą z Gór” organizowanych przez PKL
Administratorem Danych Osobowych Uczestnika „Retro tour z Babą z Gór” są: Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w
Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000429345,
NIP: 7361716338, REGON: 12263343000000.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem
Ochrony Danych drogą mailową na adres: iodo@pkl.pl bądź pisemnie na adres: PKL S.A., ul. Bachledy 7d, 34-500 Zakopane.
Dane osobowe Uczestnika w postaci imienia, adresu mailowego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru
w przestrzeni otwartej w ramach „Spacerów z Babą z Gór” oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt f) oraz art. 9 ust. 2 pkt a) i c)
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.
Dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail, kodu pocztowego miejsca zamieszkania – będą przetwarzane na podstawie
zgody Uczestnika, w celach marketingowych polegających na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika lub
Zainteresowanego, reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług (w tym Newslettera), na bezpośrednim
kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia
zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania
umowy z Organizatorem, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody. Szczegółowa treść
klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: https://www.pkl.pl/post/klauzula-informacyjna-dla-uslugi-newsletter-pklsa.html (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji spaceru, a następnie do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem przepisów
Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych, do jej wycofania, chyba że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w wypadku,
jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Jeśli podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest wyrażona zgoda, to w każdym czasie istnieje możliwość wycofać ów zgodę.
Zgodę można wycofać kontaktując się z administratorem danych osobowych, drogą mailową na adres: iodo@pkl.pl, bądź
pisemnie na adres: PKL S.A., ul. Bachledy 7d, 34-500 Zakopane, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych,
poprzez skorzystanie z formularza wycofania zgody, dostępnego na dole każdej wiadomości e-mail zawierającej informację
handlową.
Organizator może udostępnić dane Uczestnika swoim podwykonawcom w zakresie działań marketingowych, oraz
ubezpieczycielom.
Organizator ma prawo udostępnić dane Uczestnika organom państwowym, policji oraz innym uprawnionym z mocy prawa
instytucjom.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
§5
Przepisy końcowe
Regulamin „Retro tour z Babą z Gór” dostępny jest na www.goraparkowa.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

