REGULAMIN OGÓLNY KORZVSTANIA
Z PARKU TRAMPOLIN JUMP PLANET
Regulamin Ogólny korzystania z Parku Trampolin JUMP PLANET w Ksawerowie
powstał w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Gościom. W trosce o minimalizowanie
ryzyka powstania urazów, kontuzji czy jakichkolwiek zagrożeń prosimy o bezwzględne
respektowanie regulaminu ogólnego, regulaminów szczegółowych, a także wskazówek
i porad personelu zatrudnionego w JUMP PLANET.

Informacje ogólne
l. Park Trampolin JUMP PLANET zarządzany jest przez LINKERS EUROPE Sp. z o. o. ul.
Grójecka 43 lok 1A, 02-31 Warszawa, NIP: 9462684569 zwanym dalej Administratorem.
2. Osoby korzystające z obiektu i jego atrakcji zobligowane są do zapoznania się z treścią
niniejszego regulaminu ogólnego. Pobyt w Parku JUMP PLANET stanowi potwierdze
nie znajomości oraz akceptacji regulaminów.
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z atrakcji JUMP PLANET jest zapoznanie się
z filmem instruktażowym, regulaminem użytkowania atrakcji obiektu oraz odbycie
ogólnej rozgrzewki.
4. W trakcie korzystania z atrakcji obiektu oraz przebywania na terenie parku Goście
zobowiązani są do przestrzegania wskazówek i poleceń osób zatrudnionych w JUMP
PLANET.
5. Warunkiem korzystania z obiektu JUMP PLANET jest dokonanie odpowiedniej opłaty,
określonej w cenniku, który zamieszczony jest przy recepcji obiektu oraz na stronie
internetowej www.jumpplanet.pl. Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian cen w dowolnym czasie, podobnie jak zmian rodzajów biletów
uprawniających do korzystania z obiektu JUMP PLANET. Dokonane zmiany nie mają
jednak znaczenia w odniesieniu do umów i rezerwacji dokonanych przed ich wdroże
niem.
6. Goście wpuszczani są na teren trampolin wyłącznie o pełnych godzinach, zgodnie
z godziną widoczną na zakupionym bilecie. W razie spóźnienia się, w związku z brakiem
możliwości odbycia rozgrzewki, Gość nie zostanie wpuszczony na teren trampolin, bez
możliwości zwrotu opłaty za bilet.
7. Zakupiony bilet jest ważny wyłącznie w parku trampolin JUMP PLANET w lokalizacji
zgodnej z zakupionym biletem. Przybycie, do jednego z parków JUMP PLANET, z bile
tem zakupionym na wejście do innego parku JUMP PLANET, nie uprawnia do skorzy
stania z atrakcji tego parku, brak jest możliwości zwrotu opłaty za bilet. W takim przy
padku, Gość który chce skorzystać z atrakcji parku, zobowiązany jest nabyć nowy bilet
ważny w danym parku.
8. Każdy z parków JUMP PLANET, ma ze względu na bezpieczeństwo Gości, określoną,
maksymalną liczbę Gości mogących jednocześnie korzystać z atrakcji parku. Z uwagi
na to, w przypadku, gdy limit został wykorzystany, brak jest możliwości zakupu
biletu na daną godzinę, stacjonarnie w parku. (Przy sprzedaży internetowej limit
widnieje przy zakupie i system również automatycznie blokuje możliwość dokonania
zakupu przy wykorzystanym limicie).

Ogólne zasady korzystania z parku JUMP PLANET
l.

Z atrakcji parku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegając za
sad regulowanych przez niniejszy regulamin.

2. Do strefy sportowo-rekreacyjnej zabrania się wnoszenia oraz spożywania produktów
spożywczych, w tym słodyczy, a także żucia gumy.
3.

Do strefy sportowo-rekreacyjnej zabrania się wnoszenia rzeczy osobistych, takich jak:
telefony komórkowe, klucze, biżuteria, odzież z metalowymi lub ostrymi elementami,
a także sprzętu elektronicznego.

c.

Rodzic/opiekun chcą wejść na teren areny trampolin zobligowany jest do
posiadania ważnego biletu wstępu.

Klauzula Informacyjna RODO
Postanowienia Ogólne
l. Administratorem danych jest LINKERS EUROPE Sp. z o. o. ul. Grójecka 43 lok 1A, 02-031
Warszawa , NIP: 9462684569. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
2.

Na potrzeby lepszego odbioru terminy „Użytkownik" w niektórych miejscach zastąpiony został
określeniem „Ty", ,,Administrator" - ,,My". Termin „RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2076/679 z dnia 27 kwietnia 2076 r. w sprawie ochrony osób fizycz
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) w zakresie informacji przechowywa
nych w formie elektronicznej.
4. Dane osobowe podawane w formularzach papierowych oraz na stronie www.jumpplanet.pl są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
5. W razie wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie odcisku linii papilarnych i ich udo
stępnienia w urządzeniu znajdującym się na terenie parku, przetwarzanie odcisku odbywać się
będzie wyłącznie w celu identyfikacji klienta przy następnych wizytach w parku, usprawniając
proces korzystania z usługi. Odcisk linii papilarnych nie będzie przetwarzany w żadnym innym
celu.
6.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej
zgody.

Administrator Danych
l.

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skontaktu
jesz się z nami w dowolny sposób to będziemy przetwarzać Twoje dane: imię, nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy.

2. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, (podstawa
z art. 6 ust. 7 lit. c RODO),
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawie
dliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
e. w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych związanych z rozliczeniem
umowy (podstawa z art. 6 ust. 7 lit. c RODO),
f. w celach analitycznych i statystycznych, tj. lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogól
nej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi klienta, itp., będące
go realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 7 lit. f
RODO),
g. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, porządku oraz ochrony mienia na terenie parku
trampolin prowadzonego przez Administratora, poprzez zastosowanie środków technicz
nych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring); będącego realizacją naszego praw
nie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 7 lit. f RODO),

Ortosoft Łukasz Kmiecik ul. Jasnogórska 26/302, 42-202 Częstochowa, jako dostawcy
platformy elektronicznej do programu komputerowego Ortosoft Łukasz Kmiecik obsługującego usługi sportowo-rekreacyje świadczone przez JUMP PLANET.

