POLITYKA OCHRONY ZDROWIA
ver. 1.0 z dnia 2018-06-27
Terminy pisane z dużej litery posiadają definicję legalną w Regulaminie świadczenia Usług w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej wersja 1.0 z 2018-06-27 r.

1. Disco WTMH spółka akcyjna dąży do realizacji swej działalności komercyjnej przy jednoczesnym poszanowaniu zdrowia Użytkowników, na rzecz
których świadczy Usługi.
2. Usługi świadczone w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej mogą u niektórych Użytkowników prowadzić do zaburzeń systemu neurologicznego
(błędnik, zaburzenia orientacji), narządu wzroku, zaburzeń psychicznych lub wywoływać problemy kardiologiczne.
3. Usługodawca zaleca osobom w ciąży, w podeszłym wieku, posiadającym historię chorób narządu wzroku, układu kardiologicznego, układu
neurologicznego lub leczącym się psychiatrycznie skonsultowanie możliwości korzystania z Usług z lekarzem prowadzącym.
4. Należy zwrócić szczególną uwagę na mogące się pojawić stany drgawkowe, utratę świadomości lub wystąpienie stanów epileptycznych. Niektóre
osoby mogą być podatne na jasne rozbłyski i migające wzory.
5. Usługodawca uczula, że nagłe, zbyt emocjonalne ruchy lub gesty mogą prowadzić do utraty równowagi podczas gry – do czego nie należy
dopuścić.
6. Stosowany w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej sprzęt pochodzi od legalnych dystrybutorów i zgodnie z ich deklaracją posiada dopuszczenie
do użytku na rynku polskim.
7. Urządzenia używane w Strefie VR emitują fale radiowe na różnych częstotliwościach, które mogą mieć wpływ na rozruszniki, stymulatory serca lub
inne urządzenia medyczne. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wskazanych urządzeń – należy wpierw skonsultować możliwość skorzystania
z Strefy VR z lekarzem prowadzącym.
8. Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić pracownikom Parku symulacji i rozrywki elektronicznej jakiekolwiek usterki lub zakłócenia w
prawidłowym funkcjonowaniu sprzętu.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu wyłącznie w przeznaczonych do tego wyodrębnionych lokalizacjach.
10. Gra w okularach korekcyjnych może stanowić zagrożenie narządu wzroku przy ewentualnym upadku lub uderzeniu w gogle VR. Usługodawca
sugeruje korzystanie przez osoby z wadą wzroku z szkieł kontaktowych lub grę bez okularów korekcyjnych.
11. Osoba małoletnia poniżej 13 roku życia może korzystać z Strefy VR wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Osoba małoletnia powyżej 13 roku życia
może samodzielnie korzystać z Stefy VR po uprzednim złożeniu takiego oświadczenia przez opiekuna prawnego.
12. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że w pobliżu stanowiska nie przebywają inne osoby.
13. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z urządzeń w Strefie VR po otrzymaniu instruktażu, po którym stwierdzi, że gogle VR są odpowiednio
dopasowane, obraz jest pojedynczy i nie pojawiają się żadne zakłócenia.
14. Usługodawca sugeruje, by po każdej z gier Użytkownik zapewnił odpoczynek dla narządu wzroku.

15. Nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności. Dzięki temu Użytkownik zniweluje potencjalny wpływ na narząd słuchu.
16. Zaleca się, by grupy posiadały przynajmniej 1 opiekuna na 10 Użytkowników.
17. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z urządzeń w przypadku wystąpienia napadów drgawkowych, utraty
świadomości, zmęczenia oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchów mimowolnych, jakichkolwiek zaburzeń widzenia, zawrotów głowy, dezorientacji,
zaburzeń równowagi, zaburzeń równowagi lub koordynacji kończyn, senności, zmęczenia lub jakichkolwiek objawów podobnych do choroby
lokomocyjnej.
18. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować
o tym pracownika Parku symulacji i rozrywki elektronicznej.
19. Użytkownik świadom jest, że rozgrywki wirtualnej rzeczywistości odbywają się w pomieszczeniu zamkniętym dlatego też ilość siły, rodzaj gestów
oraz ich natężenie powinny być dostosowane do tych warunków.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ver. 1.0 z dnia 2018-06-27

Wobec obowiązków nałożonych na DISCO WTMH S.A. mocą 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”), Spółka informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest DISCO WTMH spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-651 przy ul. Garażowej 4, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000677711; NIP: 7010689998; REGON: 367275563, o kapitale zakładowym 115.589 zł (opłacony w całości);
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych powierzonych DISCO WTMH S.A., a także co do przysługujących Pani/Panu
uprawnień, można składać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres iod@discovr.pl
;
3. DISCO WTMH S.A. przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
na jednym z formularzy zgody (A01, A02, A03 – wskazane w Regulaminie świadczenia usług w Lokalu);
4. Dane osobowe przetwarzane są w granicach udzielonej zgody w celu:
4.1. realizacji zawartej umowy na świadczenie usług w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej - strefie VR;
4.2. realizacji umów przyszłych świadczonych w Parku symulacji i rozrywki elektronicznej – strefie VR;
4.3. w celach marketingowych;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
6.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
6.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
6.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
6.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
6.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
6.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie
ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
6.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
6.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
6.4.

6.5.

6.6.

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
6.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
6.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
6.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
6.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
6.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę,
6.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
6.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,
6.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe

prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą jest dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

