Zasady rezerwacji torów na Kręgielni Arena w Żaganiu przy ulicy
Kochanowskiego 6
1. Rezerwacje torów do gry w kręgle mogą być zgłaszane telefonicznie pod
numerem: 68 455 89 50, lub osobiście w Kasie Basenu Arena.
2. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska,
oraz numeru telefonu osoby dokonującej rezerwację.
3. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
4. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
5. Istnieje możliwość rezerwacji całego lokalu na imprezę zamkniętą, opłata
za całodzienne wynajęcie lokalu kręgielni musi zostać dokonana minimum
5 dni przed planowaną imprezą. W przypadku całkowitej rezerwacji lokalu
nie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu przez osoby pełnoletnie.
6. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie
rezerwacji i możliwość sprzedaży toru – nie dotyczy rezerwacji
całodniowych.
7. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku
takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za
niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
8. Pałac Książęcy Sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii
technicznych bowlingu.
9. Dokonanie rezerwacji torów na Kręgielni jest równoznaczne z zapoznaniem
się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Książęcy sp. z o. o., ul. Szprotawska 4,
68-100 Żagań
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@palacksiazecy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie z obowiązującym
Regulaminem Kręgielni tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla
prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej wykonania
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące
przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi
9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).

