
Ochrona danych Kupującego 
 

W celu realizacji usługi sprzedaży kart wstępu oraz innych produktów zwanych w serwisie 
Biletami, przetwarzane są dane osobowe Kupującego oraz innych osób, które będą korzystały 
z Biletów, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr karty wędkarskiej. Dane te przetwarzane są 
zgodnie z Polityką ochrony danych osobowych stosowaną w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
zwanego w skrócie „RODO”, Biebrzański Park Narodowy informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, 
z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt tel. 85 738 30 00 lub e-mail: 
sekretariat@biebrza.org.pl, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora 
w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny 
wskazany powyżej, 

3. dane osobowe Kupującego oraz innych osób korzystających z Biletów przetwarzane 
będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy kupna-sprzedaży 
oraz na podstawie udzielonej zgody, a także ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń 
oraz celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO), 

4. dane osobowe Kupującego oraz innych osób korzystających z Biletów przetwarzane 
będą w celu/celach: 
a) dokonania rezerwacji i sprzedaży Biletów, 
b) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy, 
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
d) umożliwienia realizacji płatności za Bilet, 
e) w pozostałych przypadkach dane osobowe Kupującego przetwarzane będą 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody, 

5. dane osobowe Kupującego oraz innych osób korzystających z Biletów będą przekazane 
podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO i którym BbPN zleca czynności 
wymagające przetwarzania danych, w celu bardziej efektywnego wykonywania 
świadczonych usług. Takimi podmiotami mogą być: Operator sytemu sprzedażowego 
oraz jego podwykonawcy, a także podmioty udzielające wsparcia księgowo–
rachunkowego, operatorzy płatności, zaś innym podmiotom wyłącznie, jeżeli obowiązek 
udostępnienia danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami 
Państwa danych mogą być także inne organy publiczne i urzędy państwowe lub inne 
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania 
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

6. dane osobowe Kupującego będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres 5 lat od 
początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarta transakcja została 
ostatecznie zakończona, a zobowiązanie spłacone, rozliczone lub przedawnione. 
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi 



archiwizacji. Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Biebrzański Park Narodowy 
stanowi zasób archiwalny, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Biebrzańskim 
Parku Narodowym, Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
Zniszczenie dokumentacji następuje na podstawie zgody właściwego archiwum 
państwowego, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany 
kategorii archiwalnej dokumentacji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie 
udzielonej zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są 
przez Administratora niezgodnie z RODO, 

9. podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy 
w ramach Transakcji online. Niepodanie przez Kupującego danych może uniemożliwić 
zawarcie przez niego umowy zakupu Biletów lub jej prawidłową realizację. W sytuacji, 
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Kupującego danych osobowych Administratorowi ma 
charakter dobrowolny, 

10. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych, 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 

 


