
Ochrona danych Kupującego 
 
 
W związku z realizacją wymogów 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w 
systemie magurskipn.eparki.pl jest spółka Aquarius Corp sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Dywizjonu 303 127/91, kod pocztowy 01-470 (dalej „Aquarius Corp”).  
2. Administrator danych osobowych – Aquarius Corp - przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie 
udzielonej zgody.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  
a) związanych z zawarciem i wykonaniem umowy dotyczącej usług świadczonych przez 
Aquarius Corp na Pana/Pani rzecz, a w szczególności sprzedaży online biletów i usług 
Magurskiego Parku Narodowego, który znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  
b) weryfikacji Pani/Pana uprawnień do korzystania z zakupionych biletów i usług; c) 
prowadzenia statystyk dla Magurskiego Parku Narodowego, d) obsługi utworzonego 
Pani/Pana konta w systemie magurskipn.eparki.pl; e) marketingu usług Aquarius Corp; f) 
zawarcia i wykonania przyszłych umów pomiędzy Aquarius Corp a Panią/Panem.  
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 
1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą 
Pani/Pana danych osobowych może być: Magurski Park Narodowy, podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Aquarius Corp przetwarzają dane 
osobowe, dla których Administratorem jest Aquarius Corp.  
Ponadto, Aquarius Corp będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, 
którzy będą zaangażowani w wykonanie umowy zawartej z Panią/Panem oraz jeżeli taki 
obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Zebrane dane osobowe przechowujemy na 
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)  
6. Pani/Pana dane osobowe związane z zawarciem i realizacją usług lub umów 
przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują 
to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie 
dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa lub 
usługa została wykonana. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach 
marketingowych oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do 
czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 



b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;  
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w 
przypadku wskazanym w art. 18 RODO;  
e) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku określonym w art. 21 RODO;  
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana 
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umowny oraz warunkiem 
niezbędnym do zawarcia umowy z Aquarius Corp. Niepodanie przez Pana/Panią danych 
osobowych uniemożliw Pani/Panu skorzystanie z usług Aquarius Corp, a w szczególności 
kupna online biletów lub usług.  
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane.  
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Aquarius Corp Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym 
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.  
12. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania firmy Aquarius Corp, a także przysługujących Pani/Panu 
uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Aquarius Corp za pomocą adresu: ul.  
Dywizjonu 303 127/91 (01-470) lub za pośrednictwem poczty e-mail: rodo@aqscorp.pl . 
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