
 
 

Informujemy, że: 

1.Administratorem podanych w przy rejestracji danych osobowych jest Wrocławski Tor Wyścigów 

Konnych Partynice we Wrocławiu; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to e-mail: iod@torpartynice.pl; 

3. a. Dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres email, a w przypadku wystawienia faktury 

również adres oraz NIP przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów i karnetów na 

zajęcia z jazdy konnej jako niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

b. Dane osobowe tj. e-mail przetwarzane będą w celu otrzymywania od administratora drogą e-mailową 

informacji związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą 

e-mailową o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) na podstawie zgody tj.  art. 6 ust 1 pkt 

a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4. Niektóre ww. dane osobowe mogą zostać udostępnione operatorowi płatności internetowych PayU 

S.A. w celu umożliwienia realizacji płatności za bilet lub karnet na zajęcia z jazdy konnej; 

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

6. a. Podane dane osobowe zebrane w celu realizacji umowy sprzedaży biletu i karnetu na zajęcia jazdy 

konnej będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach 

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych  

i rachunkowych, archiwizacyjnych. 

b. Podane dane osobowe  zebrane w celu otrzymywania od administratora drogą e-mailową informacji 

związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi itp. (m. in. powiadamianie drogą e-mailową 

o konkursach, nowościach, specjalnych wydarzeniach) przetwarzane będą do czasu wycofania Pani/Pana 

zgody. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku sprzedaży biletów i karnetów na 

zajęcia z jazdy konnej, niezbędne do zawarcia umowy. 

 

 


