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Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest WAWA WAKE sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, adres: 05-520 Bielawa, ul. Wspólna 40. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez
administratora jest Pani Agata Sobolewska (email: agata@wawawake.pl).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia komunikacji niezbędnej do dalszego procesu
składanego zamówienia, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b RODO *. Ponadto, na podstawie odrębnie wyrażonej
przez Panią/Pana zgody, podawane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach
marketingowych WAWA WAKE sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy oraz zleceniobiorcy administratora oraz MS
multimedia – agencja interaktywna z siedzibą w Warszawie, adres: 03-977 Warszawa, ul. Egipska 5/27.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie na rzecz podmiotów upoważnionych na
podstawie prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty złożenia zamówienia w celu z
nim związanym, w szczególności w związku z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji, oraz do czasu
cofnięcia zgody w celach marketingowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie (przy czym
nie będzie miało ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem). Ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak ich podania uniemożliwiać będzie
nawiązanie i kontynuowanie procesu złożonego zamówienia. Natomiast brak wyrażenia którejkolwiek z
poniższych zgód uniemożliwi informowanie o nowych produktach, usługach lub promocjach
organizowanych przez administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie zgody wyrażonej przez
Panią/Pana, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie treści komunikacji
marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej.

Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności przez serwis tpay.com, nie dotyczy posiadających
numer karnetu.
Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest wiadomość, która zostaje automatycznie wysłana na
wskazanego maila po zakończeniu procesu rezerwacji. W razie nie otrzymania maila potwierdzającego,
prosimy o informację email: kontakt@wawawake.pl.
W cenie zawarty jest sprzęt tj. kamizelka wypornościowa, pianka docieplająca, instruktor. Cena nie ulega
zmianie jeśli Klient nie korzysta z pakietu zawartego w cenie.
Czas liczony jest od pełnej godziny na którą wykonaliśmy rezerwację. Spóźnienie nie przesuwa początku
godziny pływania.
Każdy Klient powinien być około 15min przed godziną rozpoczęcia pływania w celu podpisania stosownego
oświadczenia w biurze/barze.
Zmiany terminu zarezerwowanego czasu są możliwe do 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji. Wszystkie
zdarzenia losowe powodujące nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie.
W razie nagłych zmian pogodowych, powodujących zatrzymanie wyciągu, osoby które nie mogły wykorzystać
rezerwacji, mogą zmienić termin na każdy dostępny, pisząc na adres email kontakt@wawawake.pl lub
dzwoniąc pod numer ze strony www.

*RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

