POLITYKA PRYWATNOŚCI
Poufność danych i ochrona prywatności członków i osób zainteresowanych członkostwem w
Klubie RiverViewWellness Centre (dalej określany jako „Klub”) jest dla nas priorytetem. W
związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz respektując
obowiązujące przepisy prawa, wprowadzamy politykę prywatności regulującą zasady
dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych
osobowych.
PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w
szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem państwa danych
osobowych zbieranych dla celów realizowanych przez Klub jest Lanzarota Investments sp. z
o.o. Sienna Hotel S.K.A. (dawniej Sienna Hotel Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 49, 00-125
Warszawa, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000441699, NIP: 525-21-86-751, Kapitał zakładowy
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DANE OSOBOWE – ZASADY PRZETWARZANIA

Podjęcie kontaktu z Klubem za pośrednictwem strony WWW http://riverview.com.pl/, w
ramach świadczonych usług, wiąże się z koniecznością podania następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, zainteresowania i preferencje sportowe.
W celu przedstawienia szczegółowej oferty Klubu, dopuszczamy możliwość skontaktowania
się z Państwem za pośrednictwem naszego przedstawiciela.
Wstąpienie do Klubu wiąże się z podaniem następujących danych osobowych: imię,
nazwisko, zdjęcie, dane firmy, dane do faktury, numer telefonu, adres e-mail, data

urodzenia, numer dowodu osobistego, numer PESEL albo numer paszportu, numer karty
kredytowej w przypadku takiego wyboru sposobu uiszczenia płatności, jak również
informacje na temat form treningu i zainteresowań sportowych.
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, odpowiedzi
na pytania, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych usługach, świadczenia usług
objętych ofertą administratora danych, finansowych, w tym autoryzacji karty kredytowej,
umożliwienia wstępu na teren Klubu oraz w celach archiwalno – statystycznych.
Pań stwa d an e o so b o we m o g ą b y ć ró wn ież wy k o rzy sty wan e w celach
marketingowych, w tym informowania Państwa o planowanych lub aktualnych
promocjach usług świadczonych przez administratora danych osobowych, w tym
bieżących wydarzeniach w Klubie oraz przesyłania newsletter’a.
Podanie danych osobowych jest konieczne aby móc skorzystać z usług Klubu.
Administrator danych przetwarza dane osobowe dla celów marketingowych zgodnie z
zasadami wyznaczonymi przez właściwe przepisy prawa.
Wybór karty kredytowej jako sposób uiszczenia płatności wiąże się z koniecznością
udostępnienia dodatkowych danych. Można tego uniknąć wybierając inny sposób płatności.
PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przysługuje Państwu prawo do:
•

informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,

•

dostępu do danych osobowych,

•

zmiany tych danych,

•

żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,

•

otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom trzecim.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem formularza kontaktowego
udostępnionego na stronie www http://riverview.com.pl/ Klubu w zakładce „kontakt” lub
osobiście w siedzibie Klubu.
Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz
numeru telefonu można dokonać w siedzibie administratora danych osobowych, jak również

w każdej chwili przy użyciu formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www
Klubu w zakładce „kontakt”.

DANE OSOBOWE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące
aktywności użytkowników, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i
statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana
i odbywa się z użyciem protokołu SSL (SecureSocketLayer).
WYKORZYSTANIE „COOKIES”
Strona internetowa Klubu może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy
identyfikacji sesji użytkownika. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i
zapewniają poprawne działanie aplikacji.
W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić
przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM
Powierzone nam dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody osoby,
której dane dotyczą, chyba, że obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa.
W celu autoryzacji karty kredytowej, w przypadku wyboru takiego sposobu uiszczenia
opłaty, dane posiadacza zostaną przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze.
INFORMACJE OD ADMINISTRATORA
Administrator danych zastrzega sobie możliwość kontaktu w formie elektronicznej oraz
telefonicznej, celem poinformowania o aktualnych informacjach dotyczących członkostwa w
Klubie.

W razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
będziecie Państwo otrzymywać drogą elektroniczną newsletter oraz inne informacje o
charakterze marketingowym.
ZMIANY POLITYKI
W przypadku zmiany przepisów prawa lub konieczności wdrożenia nowych rozwiązań
technologiczno – informatycznych zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści polityki
prywatności poprzez opublikowanie nowego brzmienia polityki prywatności.

