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REGULAMIN
GRY TERENOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ POLSKIE KOLEJE LINOWE PKL
§1
Postanowienia Ogólne
Organizatorem „Gry Terenowej” 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 000042935, NIP: 7361716338, REGON: 12263343000000, w
dalszej części niniejszego Regulaminu określany jako „Organizator”.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Grze Terenowej, wskazówek oraz innych
informacji pomagających w rozwiązywaniu zadań, znajdują się na stronie internetowej
wskazanej przez Organizatora www.goraparkowa.pl
§2
Warunki uczestnictwa
Gra Terenowa dostępna jest na stronie internetowej Organizatora w postaci pliku PDF.
Udział w Grze Terenowej jest w całości dobrowolny i nieodpłatny.
W Grze Terenowej uczestniczyć mogą osoby w każdym wieku, umiejące czytać. Dzieci
nieumiejące czytać mogą uczestniczyć w Grze Terenowej pod opieką dorosłych.
Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe zdarzenia mogące mieć
miejsce podczas wypełniania zadań Gry Terenowej w każdym miejscu i czasie.
§3
Przebieg Gry Terenowej
Gra Terenowa polega na czytaniu kolejnych zwrotek rymowanki, odszyfrowywaniu cyfr, które
następnie zostają zamienione na litery przy pomocy kodu zamieszczonego w grze.
Organizator dla uczestników, którzy poprawnie rozwiążą grę i przedstawią w kasie PKL
zlokalizowanej na szczycie Góry Parkowej, wypełnioną wersję papierową pdf, o której mowa
w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, przewidział okazjonalne niespodzianki w postaci gadżetów
reklamowych.
Organizator zastrzega, iż liczba gadżetów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Regulaminu,
jest ograniczona.
Uczestnicy gry terenowej, którzy dokonali zapisu do Newslettera otrzymają dodatkowo kod
rabatowy w postaci upustu 20% na zakup 10-przejazdowego karnetu na Rajskie Ślizgawki i
zjeżdżalnię pontonową.
Uczestnicy dokonują zapisu do Newslettera poprzez pozostawienie odpowiednich danych
osobowych:
a. imienia,
b. adres mailowy,
c. kod pocztowy.
Dane, o których mowa w pkt. 5 Uczestnicy podają wypełniając formularz widniejący na stronie
internetowej www.goraparkowa.pl
Każdej osobie, która dokonała zapisu do Newslettera przysługuje jeden kod rabatowy, który
można wykorzystać przy jednym zakupie. Kupon rabatowy można zrealizować do 31.08.2022
r. dokonując zakupu karnetu stacjonarnie w kasie Góry Parkowej.
Kod, o którym mowa w pkt. 7, zostanie wysłany na podany adres e-mail, użyty podczas
zapisywania się do Newslettera. Kod ten można będzie przedstawić w formie papierowej po

uprzednim wydrukowaniu lub okazać na smartfonie w postaci kodu QR w kasie na szczycie
Góry Parkowej.
9. Rabat o którym mowa w pkt.4 nie łączy się z innymi promocjami aktywnymi na terenie ośrodka
PKL Góra Parkowa.
§4
Ochrona danych osobowych uczestników Gry Terenowej Organizowanych przez Polskie Koleje
Linowe PKL
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika Gry Terenowej 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.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby,
której dane osobowe są przetwarzane) 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.
3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu
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/klauzulainformacyjna-dla-uslugi-newsletter-pkl-sa.html (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą mailową na
adres: iodo@pkl.pl bądź pisemnie na adres: PKL S.A., ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane
oraz poprzez skorzystanie z formularza wycofania zgody, dostępnego na dole każdej
wiadomości e-mail zawierającej informację handlową.

9. Pełna treść klauzuli informacyjnej oraz regulamin usługi „Newsletter” dostępne są pod
adresem
https://www.pkl.pl/post/klauzula-informacyjna-dla-uslugi-newsletter-pklsa.html.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Gry Terenowej dostępny jest na www.goraparkowa.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

