REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKO-SNOWBOARDOWEJ LISIA POLANA

1. KLIENTEM Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej „Lisia Polana” może być każda osoba, która zaakceptuje
regulamin Szkoły. Zaakceptowanie regulaminu następuje poprzez zamówienie zajęć w biurze Szkoły.
2. Szkoła udostępnia Klientowi wykwalifikowanego instruktora narciarstwa lub snowboardu.
3. Jedna lekcja trwa 55 minut (2 lekcje = 110 minut, 3 lekcje = 165 minut, itd.).
4. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje
jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wyciągi narciarskie Stacji Narciarskiej, w której odbywa się szkolenie.
5. Instruktor narciarstwa lub snowboardu w ramach szkolenia prowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie
z metodyką nauczania Szkoły Lisia Polana, opierającą się na wytycznych Polskiego Związku Narciarskiego
(SITN PZN) i Polskiego Związku Snowboardowego (PZS).
6. Szkolenie wymagające korzystania z wyciągów zobowiązują Klienta do zakupu karnetu we własnym
zakresie.
7. Szkoła zapewnia instruktorom karnety do prowadzenia zajęć na terenie Ośrodka Lisia Polana oraz
Czantoria w Ustroniu.
8. Osoby, które wykupiły lekcję prosimy o oczekiwanie na instruktora najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem
zajęć, w wyznaczonym miejscu, z karnetem narciarskim oraz sprzętem gotowym do zajęć.
9. W przypadku spóźnienia klienta na lekcję powyżej 15 minut lekcja zostanie anulowana, istnieje możliwość
przesunięcia na inną godziną po ustaleniu w biurze Szkoły. W przypadku spóźnienia klienta na lekcję mniej niż
15 minut, lekcja zostanie przeprowadzona, jednak będzie trwała krócej o czas spóźnienia się klienta i zakończy
się w zaplanowanym wcześniej czasie.
10. Klientom Szkoły zalecamy używanie kasków ochronnych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia zgodnie
z obowiązującymi przepisami, muszą posiadać obowiązkowo na zajęciach kask ochronny.
11. Szkoła jak i Instruktor nie odpowiada, za jakość sprzętu klienta, oraz jego przygotowanie do jazdy.
W przypadku awarii sprzętu klienta podczas szkolenia i ewentualnej szkodzie na ciele, klientowi nie
przysługują żadne roszczenia wobec Szkoły i Instruktora.
12. Szkoła może odmówić prowadzenia szkolenia w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających.
13. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
14. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim –
wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego
przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może
odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych
zaleceń. W takim przypadku cena za lekcję nie podlega zwrotowi ani negocjacji.
15. Szkoła narciarska oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i
niniejszego Regulaminu oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych na podstawie POLITYKI
BEZPIECZEŃSTWA, której tekst dostępny jest zarówno w siedzibie wypożyczalni jak i na stronie
internetowej: www.lisia-polana.pl
16. Wynajmujący, stosownie do treści przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 pkt a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Szkołę narciarską danych osobowych zamieszczonych w Umowie najmu.
17.
Administratorem danych jest QBL Wojciech Śliwka z siedzibą ul. Daszyńskiego 7 0c, 43-450 Ustroń
(dalej „Szkoła narciarska”). Dane kontaktowe administratora danych jak wyżej.
18. Wypożyczalnia będzie przetwarzać dane przez okres niezbędny do zrealizowania niniejszej Umowy oraz
w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami. W razie wyrażenia zgody na dalsze
przetwarzanie danych w celu zawarcia kolejnych umów – do dnia odwołania zgody.
19. Podanie danych Najemcy zamieszczonych w niniejszej Umowie jest wymogiem ustawowym lub umownym
oraz warunkiem zawarcia Umowy.
20. Przekazane dane zostaną wykorzystane przez Szkołę narciarską do:
a) wykonywania umowy najmu sprzętu sportowego, świadczenia usług szkoleniowych, dokonywania rozliczeń,
przechowywania dokumentów księgowych, (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda),
b) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (podstawą prawą przetwarzania danych jest realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Szkoły).
21. Przekazane przez Najemce dane będą przekazywane:
a) podmiotom trzecim współpracującym z Szkołą w celu realizacji i obsługi umowy najmu;
b) podmiotom trzecim współpracującym z Szkołą w celach księgowych lub obsługi prawnej.
c) Obecnie Wypożyczalnia nie planuje przekazywać danych przez Najemcy poza Europejski Obszar
Gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia,Liechtenstein i Islandia).
22. Przekazane przez Najemcę dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawieranej Umowy Najmu.
23. Najemcy przysługuje prawo do:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,
b) żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Szkołę (o informacje o przetwarzanych danych oraz o
kopię danych ),
c) sprostowania (poprawiania) danych,
d) usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Szkołę lub żądanie ich
przeniesienia do innego podmiotu.
24. Realizacja przez Szkołę tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z
żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.
25. Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To,
z którego uprawnienia Najemca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu
przetwarzania danych.
26. Wynajmujący ma prawo skorzystania z tych praw składając wniosek do Szkoły pod adres podany w ust.
18.2. lub na adres email: biuro@lisia-polana.pl
27. Najemcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli
uzna on, że Szkoła przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem.

