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POLITYKA PRYWATNOŚCI JUMP XL 

1. Informacje ogólne 

Spółka Jump XL Services B.V. (zwana dalej: „Jump XL”, „my” lub „nas”) przetwarza Twoje dane osobowe podczas wizyty na 
naszej stronie www.jump-xl.com („Strona internetowa”), gdy dokonujesz rezerwacji i gdy korzystasz z oferowanych przez nas 
usług. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie przysługują Ci 
prawa i jak możesz z nich skorzystać. 
 
Szanujemy Twoją prywatność. Przetwarzane przez nas dane osobowe są traktowane z największą ostrożnością i są zabezpieczane. 
Wykonując czynności przetwarzania danych osobowych, przestrzegamy wymogów nakładanych przez przepisy ustawowe i 
wykonawcze, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prosimy o uważne przeczytanie Polityki Prywatności, 
aby poznać swoje prawa i obowiązki. 

2. Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych? 

Administratorem jest spółka Jump XL Services B.V. z siedzibą w Eindhoven, wpisana do rejestru holenderskiej Izby Handlowej 
pod numerem 61156426. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można kierować na adres privacy@jump-xl.com. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Możemy przetwarzać należące do Ciebie dane osobowe w różnych momentach. Przetwarzamy je więc wtedy, gdy odwiedzasz 
naszą Stronę internetową, gdy dokonujesz rezerwacji za jej pośrednictwem, gdy pojawiasz się w jednej z naszych siedzib i 
zostawiasz swoje dane osobowe lub gdy kontaktujesz się z nami, zadając pytanie lub składając wniosek.  

Dane osobowe przetwarzane przez nas podczas wizyty na naszej Stronie internetowej 

Gdy wchodzisz na naszą Stronę internetową, przetwarzamy Twój adres IP, dane dotyczące wizyty na Stronie, takie jak czas Twojej 
pierwszej wizyty na Stronie, poprzednia i obecna wizyta, strona internetowa, z której przeszedłeś na naszą Stronę, polecenia 
wyszukiwania, treści, które widziałeś i preferencje odnośnie języka lub inne. Więcej informacji na temat przetwarzanych przez nas 
danych osobowych podczas wizyty na stronie internetowej znajdziesz w naszym Oświadczeniu o Plikach Cookie (zamieszczonym 
na stronie www.jump-xl.com). 

Dane osobowe przetwarzane przez nas przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Strony internetowej lub telefonicznie 

Gdy dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub telefonicznie, możemy przetwarzać następujące dane 
osobowe: 

- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu 
(komórkowego) i adres e-mail;  

- dane konta, w tym nazwa użytkownika i hasło; 
- dane finansowe, w tym dane bankowe; 
- inne dane osobowe, w tym informacje podawane w otwartych polach tekstowych. 

Dane osobowe przetwarzane przez nas, gdy przyjdziesz u nas poskakać 

Oczywiście możesz też po prostu przyjść, kiedy masz ochotę poskakać, bez wcześniejszej rezerwacji. W takim przypadku 
przetwarzamy te same dane, które wymieniliśmy powyżej.  

Każdego, kto przychodzi poskakać, niezależnie od dokonania lub niedokonania rezerwacji, prosimy o wypełnienie oświadczenia 
(ograniczenia odpowiedzialności). W związku z nim przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, 
adres e-mail i numer telefonu. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy o te dane również Twojego rodzica, przedstawiciela lub 
opiekuna. 
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Możemy poprosić Cię o okazanie dokumentu tożsamości, na przykład by sprawdzić Twój wiek lub skontrolować, czy osoba, która 
podpisuje oświadczenie, jest do tego uprawniona. Nie kopiujemy i nie skanujemy dokumentu tożsamości i nie utrwalamy żadnych 
znajdujących się na nim danych. Możemy za to zapisać, że sprawdziliśmy dokument tożsamości. 

We wszystkich siedzibach zamontowaliśmy kamery. Wykorzystujemy je, by chronić Twoją i naszą własność i w celu 
zabezpieczenia naszych siedzib. Możemy też wykorzystywać nagrania z kamer do rejestrowania incydentów.  

Jeśli na arenie będzie miał miejsce incydent, prześledzimy go. W takich przypadkach wypełniamy formularz, w którym opisujemy 
między innymi przebieg zdarzenia, czas i miejsce incydentu i przy której z atrakcji miał on miejsce. Rejestracja incydentów może 
zawierać także Twoje dane osobowe, jeśli masz związek ze zdarzeniem. 

Dane osobowe przetwarzane przez nas przy nawiązaniu kontaktu 

Gdy kontaktujesz się z nami, przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz pozostałe dane, którymi 
dzielisz się z nami w związku ze swoim pytaniem lub wnioskiem. 

3. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

- Aby zaoferować Ci możliwość utworzenia konta. 
- Aby zająć się Twoimi rezerwacjami i sprawdzić Twój wiek. 
- Aby zawierać i realizować umowy w związku z dostarczanymi przez nas produktami i /lub usługami. 
- Aby udostępniać informacje na temat naszych produktów i usług, oferować je i promować. 
- Aby dopasować oferowane przez nas usługi do preferencji naszych (potencjalnych) klientów i organizować 

ukierunkowane kampanie marketingowe. 
- Aby rozpatrywać pytania, wnioski i skargi, a także utrzymywać kontakt. 
- Aby chronić nasze rzeczy i odwiedzających i rejestrować ewentualne incydenty. 
- Aby obliczać koszty i wydatki. 
- Aby analizować, utrzymywać, zabezpieczać i optymalizować naszą Stronę internetową i powiązane z nią technologie. 
- Do wewnętrznych zabezpieczeń i administrowania, kontroli przestrzegania naszych przepisów zakładowych i warunków. 
- Aby rozpatrywać roszczenia i skargi. 
- Aby spełniać obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w celach niezgodnych z powyższymi.  

4. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Możemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie pod warunkiem, że istnieje ku temu podstawa prawna. Jeśli dokonałeś rezerwacji, 
by przyjść poskakać, przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to konieczne do realizacji umowy, którą z Tobą zawieramy lub 
już zawarliśmy.  

Możemy też przetwarzać dane osobowe, ponieważ mamy w tym prawnie uzasadniony interes. Na przykład ma to miejsce w 
przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska do skakania i by kontrolować, czy 
każdy przestrzega zasad. Mamy też prawnie uzasadniony interes w tym, by zwracać uwagę (obecnych) klientów na nasze produkty 
i usługi. Gdy przetwarzamy dane osobowe ze względu na prawnie uzasadniony interes z naszej strony, najpierw starannie 
sprawdzamy, czy Twój interes tego nie uniemożliwia. 

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe ze względu na spoczywające na nas zobowiązanie prawne. Jesteśmy na przykład 
zobowiązani do trzymania się określonych norm bezpieczeństwa. 

Wreszcie w przypadku (poważnego) incydentu przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do ochrony Twoich 
żywotnych interesów i ewentualnego zaangażowania służb ratunkowych.  

Jeśli wymienione wyżej podstawy nie mają zastosowania, przed czynnością przetwarzania danych osobowych prosimy Cię o 
zgodę. 
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5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do celów ich przetwarzania. Jeśli dokonujesz rezerwacji, by przyjść 
poskakać, co do zasady przechowujemy Twoje dane osobowe do dwóch lat po dokonanej rezerwacji. Ponadto możemy dłużej 
przechowywać potrzebne dane osobowe w związku z procedurami prawnymi, skargami i sporami, o ile jest to konieczne do obrony 
naszych interesów. Możemy przechowywać dane osobowe z Twojego oświadczenia do upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń. 

6. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 

Możemy udzielać dostępu do danych osobowych pracownikom Jump XL i spółek zależnych, jeśli informacje te są im niezbędne 
do wykonywania pracy.  

Możemy angażować strony trzecie w realizację i/lub dostarczanie naszych produktów i usług. O ile strony te przetwarzają przy 
tym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, to działają w charakterze podmiotu przetwarzającego. W takim przypadku zawieramy 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której wymagamy między innymi, by podmiot przetwarzający stosował 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe 
organom nadzoru, organom podatkowym i organom ścigania wyłącznie jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.  

7. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)? 

Wszystkie siedziby Jump XL znajdują się w granicach EOG. Twoje dane osobowe są przetwarzane w granicach EOG i nie 
będziemy ich udostępniać zewnętrznym organizacjom ani instytucjom, działającym poza EOG.  

8. Bezpieczeństwo  

Przetwarzając dane osobowe, zawsze zachowujemy poziom zabezpieczeń, który – biorąc pod uwagę stan techniki – powinien 
wystarczyć, by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, ich modyfikacjom, upublicznieniu lub utracie. 
Zabezpieczamy więc nasze systemy zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa informacji, stosujemy wewnętrzny 
proces autoryzacji systemów i regularnie wykonujemy kopię zapasową naszej bazy danych. 

9. Linki odsyłające do stron innych podmiotów 

Nasza Strona internetowa może zawierać hiperłącza, odsyłające do stron internetowych innych podmiotów. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za zawartość tych stron. 

10. Jakie przysługują Ci prawa w doniesieniu do danych osobowych? 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może korzystać z praw określonych w przepisach. Możesz na przykład uzyskać 
wgląd w swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Jeśli przetwarzane przez nas dane osobowe zawierają nieprawidłowości, 
możesz zażądać od nas ich zmiany lub usunięcia. Ponadto możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych lub 
poprosić o ograniczenie ich wykorzystania. W niektórych przypadkach możesz nas też poprosić o przekazanie danych osobowych 
innemu usługodawcy. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wyślij wniosek mailowo na adres privacy@jump-xl.com. Podaj 
wyraźnie, których danych osobowych dotyczy sprawa. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, by sprawdzić Twoją 
tożsamość. 

11. Skargi 

Jeśli chcesz wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi, możesz skontaktować 
się z nami, wykorzystując dane zawarte w tej Polityce Prywatności. Chętnie pomożemy Ci w znalezieniu rozwiązania. Jeśli to się 
nam nie uda, zawsze możesz złożyć skargę do organu ds. nadzoru danych (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych 
Osobowych). 

12. Zmiany 

Możemy od czasu do czasu zmieniać Politykę Prywatności. W związku z tym zalecamy jej regularne przeglądanie pod kątem 
ewentualnych zmian. 

mailto:privacy@jump-xl.com
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OŚWIADCZENIE O PLIKACH COOKIE JUMP XL 

 
1. Informacje ogólne 

To oświadczenie dotyczy naszej strony internetowej Jump XL Services B.V. („Jump XL” lub „my”, „nasz(-a)”, „nasze”): 
www.jump-xl.com (dalej „Strona”). Wyjaśniamy w nim, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie na naszej Stronie. 
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie obowiązującymi przepisami,w tym zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO). Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, zapraszamy do 
zapoznania się z Polityką Prywatności na naszej Stronie. 

2. Czym są pliki cookie? 

Pliki cookie to małe, proste pliki tekstowe, które serwer strony internetowej umieszcza i zapisuje na dysku twardym lub w 
pamięci Twojego komputera, lub na innym urządzeniu elektronicznym, podczas wizyty na stronie. Poprzez umieszczenie pliku 
cookie, serwer może rozpoznać Twoje urządzenie i wysłać zapisane informacje z powrotem na serwer strony. Stosowanie 
plików cookie jest bezpieczne: plik cookie nie może uruchomić żadnego programu, ani rozprzestrzeniać wirusów.  
 
Pliki cookie mają zazwyczaj określoną trwałość, od momentu zapisania ich na urządzeniu. Trwałość niektórych plików cookie 
umieszczanych przez nas, ogranicza się do czasu trwania sesji. To znaczy, że pliki zostaną automatycznie usunięte jak tylko 
zamkniesz przeglądarkę.  
 
3. Jakie pliki cookie zostają umieszczane? 

Funkcjonalne (niezbędne) pliki cookie 
 

Używamy plików funkcjonalnych, aby móc wyświetlać Stronę oraz umożliwić nawigowanie na niej. Umieszczanie plików 
funkcjonalnych jest również niezbędne, aby zapamiętać, czy zaakceptowałeś lub odrzuciłeś nasze pliki cookie. 
 
Przetwarzamy następujące pliki funkcjonalne: 
 

Dostawca/Domena Pliki cookie Cel Okres 
przechowywania 

Jump-xl.com  Jest używany, aby umożliwić nawigowanie na 
stronie internetowej. Zapamiętuje informacje o sesji, 
takie jak wcześniej wybrana lokalizacja Jump XL 
oraz język. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

Jump-xl.com  Jest używany, aby zapewnić bezpieczeństwo na 
Stronie. Filtruje czynności, pozwalając na określone 
żądania tylko przy użyciu właściwego tokenu. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

Google.nl Google.com 
 

 Jest używany, aby zapisać Twoje preferencje na 
podstawie zaakceptowanych lub odrzuconych 
plików cookie. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

Jump-xl.com 
 

 Jest używany, aby zapisać Twoje preferencje na 
podstawie zaakceptowanych lub odrzuconych 
plików cookie. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

 
  

http://www.jump-xl.com/


Analityczne pliki cookie 
 
Na naszej Stronie używamy plików analitycznych, aby zbierać statystyki strony oraz mierzyć używalność naszej Strony. 
Korzystamy z usług Google Analytics, które umieszcza pliki analityczne z Google Inc. 
Używamy tych statystyk, aby ulepszyć nasze usługi, a konkretnie, aby ulepszyć nasze wyniki wyszukiwania. Aby uzyskać 
więcej informacji (w języku angielskim) o tych plikach cookie oraz ich trwałości, kliknij tutaj. Ponadto, Google oferuje 
możliwość zrezygnowania z gromadzenia danych w ramach Google Analytics. Kliknij tutaj, aby skorzystać z tej możliwości. 
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat tego, w jaki sposób Google wykorzystuje pliki cookie. 
 
Przetwarzamy następujące pliki analityczne: 
 

Dostawca/Domena Pliki cookie Cel Okres 
przechowywania 

Google Analytics 
 
Jump-xl.com 
Vimeo.com 

 Jest używany, aby generować dane statystyczne 
na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta 
ze strony oraz aby rozróżnić poszczególnych 
użytkowników. 

2 lata po wizycie na 
Stronie 

Google Analytics 
 
Jump-xl.com 
 

 Jest używany, aby generować dane statystyczne 
na temat tego, w jaki sposób użytkownik korzysta 
ze strony oraz aby rozróżnić poszczególnych 
użytkowników. 

24 godziny po wizycie 
na Stronie 

Google Analytics 
 
Jump-xl.com 

 Jest używany, aby zmniejszyć prędkość żądania 
przy dużej liczbie użytkowników oraz aby 
rozróżnić poszczególnych użytkowników i 
umożliwiać im łatwiejszą nawigację na stronie. 

Bezpośrednio po 
zakończeniu sesji do 
maksymalnie 2 lat po 

wizycie na Stronie 
Google Analytics 
 
Google.nl 
Google.com 

 Jest używany, aby zbierać informacje o 
użytkowniku związane z filmami umieszczonymi 
przez YouTube na naszej Stronie. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

Pliki SID są 
przechowywane przez 

3 miesiące. 
 

 
Marketingowe pliki cookie  
 
Używamy plików marketingowych, aby śledzić naszych użytkowników, kiedy odwiedzają inne strony internetowe. Celem tych 
plików jest umieszczanie reklam dostosowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika na różnych stronach 
internetowych. Są to tak zwane pliki cookie podmiotów zewnętrznych, które mogą być zarządzane przez te podmioty 
zewnętrzne.  
 
Podmioty zewnętrzne, które umieszczają te pliki cookie, mogą wykorzystywać zebrane przez nie informacje do własnych 
celów. Nasza wiedza o tych plikach jest ograniczona i nie mamy nad nimi kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za te 
pliki cookie. W związku z tym odsyłamy do Polityki Prywatności innych dostawców. Aby uzyskać więcej informacji o plikach 
cookie umieszczanych przez Vimeo, kliknij tutaj. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwarce Bing (w języku 
angielskim) oraz tutaj, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Bing wykorzystuje pliki cookie. Kliknij tutaj, aby uzyskać 
więcej informacji o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje pliki cookie.  
  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl
https://vimeo.com/cookie_policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/remarketing-in-paid-search-policies
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
https://www.facebook.com/policies/cookies/


 
Przetwarzamy następujące pliki marketingowe: 
 

Dostawca/Domena Pliki cookie Cel Okres 
przechowywania 

Vimeo 
 
Vimeo.com 

 Jest używany przez i dla Vimeo, aby wyświetlać 
obrazy (w tle) i filmy. Część tych plików cookie jest 
używana, aby śledzić użytkowników na innych 
stronach internetowych oraz zapisywać preferencje o 
filmach wyświetlanych na naszej Stronie. 

W zależności od 
rodzaju pliku cookie, 
okres 
przechowywania 
wynosi od 3 tygodni 
do 10 lat po wizycie 
na Stronie. 

Microsoft TagManager 
 
Bing.com 

 Jest używany, aby mierzyć ruch i sprzedaż 
pochodzące z wyszukiwarki Bing (Microsoft). Te 
pliki cookie sprawdzają też, jakie strony internetowe 
są odwiedzane. W ten sposób Bing może wyświetlać 
w wyszukiwarce istotne reklamy. 

30 minut po wizycie 
na Stronie 

Google Analytics 
 
Google.nl 
Google.com 

 Jest używany przez Google, aby na postawie 
ostatnich wyszukiwań oraz wcześniejszych 
interakcji, wyświetlać odpowiednie reklamy. 

1 rok po wizycie na 
Stronie 

 
Pliki cookie związane z mediami społecznościowymi 
 
Na naszej Stronie używamy przycisków mediów społecznościowych. W związku z tym, dostawcy stron mediów 
społecznościowych mogą umieszczać pliki cookie. Te pliki cookie nie dają nam dostępu do kont w mediach społecznościowych 
i nie otrzymujemy dzięki nim żadnych poufnych informacji zapisanych na kontach użytkowników tych stron.  
 

Dostawca Pliki cookie Cel Okres 
przechowywania 

AddThis 
 
Addthis.com 

 Jest używany, aby pokazać liczbę udostępnień strony 
w mediach społecznościowych. 

1 miesiąc po wizycie 
na Stronie 

Facebook 
 
Facebook.com 

 Jest używany, aby połączyć przycisk „Lubię to” ze 
stroną na Facebooku. Te pliki cookie sprawdzają 
również czy jesteś zalogowany na Facebooku oraz 
mogą zostać wykorzystane przez Facebooka, aby Cię 
śledzić na innych stronach internetowych. 

W zależności od 
rodzaju pliku cookie, 
okres 
przechowywania 
wynosi od 24 godzin 
do 2 lat po wizycie na 
Stronie. 

 
  



4. W jaki sposób można odrzucić lub usunąć pliki cookie? 
 

Jeśli nie wyrażasz zgody na pliki cookie, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, w celu ich blokowania. 
Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w funkcji Pomoc w Twojej przeglądarce. Możesz również poczytać o 
zarządzaniu plikami cookie na stronie holenderskiej organizacji konsumentów Consumentenbond.  
 
Pliki cookie są umieszczane na każdym urządzeniu, którego używasz do odwiedzenia Strony. Jeśli nie chcesz otrzymywać 
żadnych plików cookie, musisz zmienić ustawienia na każdym urządzeniu. Jeśli odrzucasz i/lub usuwasz pliki cookie, może to 
też mieć wpływ na niezbędne pliki cookie, które umieszczamy. Może to ograniczyć (optymalną) używalność Strony lub jej 
części. 

 
5. Pytania? 

 
Jeśli masz pytania dotyczące tego Oświadczenia o Plikach Cookie, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@jump-xl.com. 
Odpowiemy na Twoje pytanie tak szybko jak to możliwe.  

Przeprowadzamy okresowe kontrole plików cookie, które umieszczamy. To Oświadczenie o Plikach Cookie zawsze może być 
zmienione przez Jump XL. Najbardziej aktualną wersję możesz znaleźć na naszej Stonie.  

To Oświadczenie o Plikach Cookie zostało zmienione po raz ostatni 25 lipca 2018 r. 

http://www.consumentenbond.nl/
mailto:privacy@jump-xl.com

