
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu dokonania rezerwacji 

1. Rezerwacji można dokonad na stronie http://escapegamewarszawa.pl korzystając z 

zamieszczonego tam formularza w zakładce „Rezerwuj online” lub telefonicznie pod numerem 

telefonu   48 793 969 512. 

2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podad następujące informacje: 

a) imię 

b) nazwisko 

c) adres email 

d) numer telefonu 

3. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji są Akademickie Inkbatory 

Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa NIP 524-249-51-43, mail 

rezerwacje@escapegamewarszawa.pl.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. 

Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w 

okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. 

f RODO.  

5. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 1 miesiąca po wykonaniu umowy.  

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem 

do nich przez osoby nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach 

określonych szczegółowo w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 

technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadad urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 

7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w 

tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 

usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem 

ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

8. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji. 


