
 

 

 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PROGRAMU „DRZWI OTWARTE FALA DLA SENIORA” 

1. Program pod nazwą „Drzwi Otwarte - Fala dla seniora”, zwany dalej: Programem, 

organizowany jest przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w obiekcie Aquaparku 

FALA przy al. Unii Lubelskiej 4 w Łodzi. 

2. Program ma na celu promocję obiektu Aquaparku FALA, poprzez zaprezentowanie seniorom 

obiektu Aquaparku, jego atrakcji i funkcjonalności, jak również zapoznanie z ofertą 

świadczonych usług i zachęcenie osób starszych do korzystania z nich. 

3. Program będzie realizowany w każdy czwartek od dnia 4.11.2021 r. do odwołania, nie wliczając 

dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach: 9 – 10:30.   

4. Program przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia, które dokonały 

telefonicznego zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie pod nr. Tel. 42 683 44 83. Zgłoszenia 

można dokonać najpóźniej na dzień przed najbliższym zwiedzaniem, w godzinach pracy biura, 

tj. 8:00 – 16:00 w dni robocze. 

5. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.  

6. Organizator Programu sporządzi listę uczestników, na której widniały będą dane osobowe 

w postaci imion, nazwisk i wieku uczestników. Lista sporządzana jest w celach organizacyjnych, 

m.in. aby umożliwić weryfikację dopuszczalnej ilości razy uczestnictwa w Programie oraz 

osiągnięcie odpowiedniego wieku kwalifikującego do udziału w Programie. Dane osobowe nie 

będą przekazywane osobom trzecim. 

7. Celem uczestnictwa w Programie uczestnik powinien w dzień zwiedzania stawić się w holu 

głównym Aquaparku FALA przy szatni i oczekiwać na przedstawiciela Organizatora. 

Rekomenduje się przybycie na miejsce odpowiednio wcześniej, w celu skorzystania z szatni, 

stosownie do treści pkt 7 poniżej. 

8. Organizator programu ma prawo zweryfikować każdego z uczestników prosząc o okazanie 

dokumentu ze zdjęciem, z którego będzie wynikała data urodzenia uczestnika. Organizator ma 

prawo odmówić udziału w Programie osobom, które nie osiągnęły 60 lat albo nie występują na 

liście uczestników. 

9. Uczestnik Programu zobowiązany jest do zostawienia odzieży wierzchniej w szatni oraz zmiany 

obuwia na basenowe. Uczestnik nie będzie obciążony opłatą za pozostawienie odzieży 

w szatni, jeżeli uprzednio przekaże obsłudze informację, o uczestniczeniu w Programie.  

10. W Programie przewidziane zostało zwiedzanie wewnętrznej strefy basenowej oraz strefy saun 

uwzględniając szatnie, kasy biletowe, prysznice oraz toalety.  

11. Po zakończeniu zwiedzania około godziny 10:15 w restauracji w holu głównym zostanie 

przygotowany poczęstunek w formie ciasta oraz kawy i herbaty.  

 



 

 

 

 

12. Uczestnik Programu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób zapewniających 

obsługę obiektu z ramienia Aquaparku, jak również do regulacji wewnętrznych obowiązujących 

w Aquaparku, w szczególności regulaminu wewnętrznego. 

13. Uczestnik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego 

wizerunku oraz przesyłanie informacji marketingowych przez Organizatora w celach 

promocyjnych. Wyrażenie zgody następuje na odrębnym formularzu, który stanowi zał. nr 1 

do niniejszego regulaminu. Niewyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku lub przesyłanie 

informacji marketingowych pozostaje dla uczestnika bez konsekwencji. 

14. Liczba uczestników jest ograniczona. Po osiągnięciu liczby 20 uczestników organizator 

zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Programie i wpisania ich na kolejny dostępny 

termin. 

15. Osoby biorące udział w Programie mogą z niego skorzystać jednorazowo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
FORMULARZ DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU  „DRZWI OTWARTE FALA DLA 

SENIORA” 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………  Ja niżej podpisany/a 
 

☐    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z siedzibą 

w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 jako administratora, moich danych osobowych w 
postaci imienia i nazwiska oraz wieku na potrzeby uczestnictwa w PROGRAMIE 
„DRZWI OTWARTE FALA DLA SENIORA”.  

 

☐    Zezwalam na publikację przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. mojego wizerunku 

utrwalonego podczas PROGRAMU „DRZWI OTWARTE FALA DLA SENIORA”; 
zezwolenie ma charakter bezterminowy i obejmuje  wykorzystywanie zdjęć/zapisów 
filmowych  poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na portalach 
społecznościowych (takich jak np. facebook, you tube, instagram), na stronie 
internetowej AQUAPARKU FALA, jak również na stronach internetowych podmiotów 
z nim współdziałających oraz wykonywanych na zlecenie AQUAPARKU FALA  
publikacjach, prezentacjach i materiałach go promujących. 

 
 

☐    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o., za 

pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (sms, mms, połączenia 
przychodzące), podanych danych osobowych w postaci numeru telefonu w celach 
związanych z przesyłaniem informacji o nowych wydarzeniach odbywających się w 
Aquaparku Fala oraz obowiązujących promocjach. 

 

☐    Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aqua Park Łódź Sp. z o.o., treści 

marketingowych, handlowych oraz edukacyjnych o wydarzeniach odbywających się w 
Aquaparku Fala, obowiązujących promocjach,  za pośrednictwem 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (sms, mms, połączenia przychodzące) na 
podany numer telefonu.  
 
Jednocześnie informuję, iż zostałem poinformowany o zasadach i celach 
przetwarzania danych osobowych, a także możliwości cofnięcia zgody w każdym 
czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogę wycofać 
poprzez złożenie oświadczenia na adres siedziby Administratora bądź pocztą na adres 
email: rodo@aquapark.lodz.pl 
 
 
……………………………                                                           ………………………….                                                                                  
(data i czytelny podpis)                                                                      Nr. Telefonu     

  
 



 

 

 
 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 
UCZESTNIKÓW PROGRAMU „DRZWI OTWARTE FALA DLA SENIORA” 
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuje, że Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z 
siedzibą w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 jest Administratorem danych 
osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: 
imię i nazwisko, nr telefonu, wizerunek, wiek.  

4. Aqua Park Łódź Sp. z o.o., przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach 
związanych z organizacją PROGRAMU „DRZWI OTWARTE FALA DLA 
SENIORA”, a także w celu informowania i promowania w mediach, portalach 
społecznościowych (takich jak np. facebook, you tube, instagram),   oraz 
publikacjach w/w działalności Aquaparku Fala, a także w celu umożliwienia 
przesyłania treści marketingowych oraz edukacyjnych, w tym m.in. o nowych 
wydarzeniach odbywających się w Aquaparku Fala oraz obowiązujących 
promocjach. 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące 
podstawy prawne: 

a) dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
b) prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Aqua Park Sp. z o.o. (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie przetwarzania przez Aqua Park Sp. z o.o. 
wizerunku uczestników Programu „DRZWI OTWARTE FALA DLA SENIORA” 

6. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach 
określonych w pkt 4. 

7. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona 
zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na 
wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy 
Spółki i upoważnione osoby działające na zlecenie Aqua Park Łódź sp. z o.o., a 
także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Aqua Park Łódź sp. z o.o.. , tj. 
podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne 
(ogólną infrastrukturę teleinformatyczną,  systemy informatyczne).  

9. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji 
praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
prosimy składać na adres e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

10. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane 
są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo  
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11. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

12. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
 
 
 
 

 
 
 
 

…………………………………………… 
(czytelny podpis ) 

 


