
 

 

 

Regulamin wydarzenia pn.  

„Wiosenna Giełda Winyli” 

 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Sierra Balmain Property Management z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP 

5252675289, REGON 365366942 (dalej: Organizator).  

2. Za realizację Wydarzenia odpowiedzialny jest 33-45 Krzysztof Tomaszczuk z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Warcisława 

I 20C lok. 3, 71-667 Szczecin, NIP: 8561714089, REGON: 360600480 (dalej: Wykonawca). 

3. Wydarzenie odbędzie się 25 marca 2023 roku w godz. 12.00-18.00 na pasażu na Poziomie 0 w Galerii Handlowej Turzyn.  

4. Wydarzenie odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

5. Organizator i Wykonawca oświadczają, iż w ramach Wydarzenia nie będą zbierane ani przetwarzane wrażliwe dane osobowe 

Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem 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) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie wizerunku, jaki w ramach fotorelacji może pojawić się w materiałach 

na stronie www oraz w mediach społecznościowych Organizatora oraz Wykonawcy oraz w sytuacjach rozpatrzenia reklamacji, 

przetwarzanie opiera się na wyrażonej zgodzie Uczestnika.  

7. W związku z fotorelacjami z Wydarzenia wykonywanymi przez Organizatora i/lub Wykonawcę są oni jednocześnie 

Administratorami danych osobowych Uczestnika w postaci wizerunku i oświadczają, że chronią dane osobowe uczestników 

na zasadach  i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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).  

8. Uzyskane przez Administratora dane będą przetwarzane w celu:  

a) utrwalenia przebiegu Wydarzenia w ramach fotorelacji z utrwaleniem wizerunku uczestników oraz ich publikacją w 

mediach społecznościowych (cel marketingowy),  

b) w razie wyrażonej zgody na cele marketingowe. 

9. W każdym czasie Uczestnik może złożyć wniosek do  Administratora w sprawie jego danych osobowych z prośbą o informacje, 

cofnięcie bądź modyfikację udzielonej zgody, poprzez przesłanie stosownego pisma listem poleconym na adres siedziby 

Administratora. Uczestnikowi przysługuje  prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora.  



 

 

 

10. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej tego wieku muszą przebywać na terenie 

Wydarzenia pod opieką dorosłego opiekuna. 

11. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. 

12. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. 

13. Uczestnik Wydarzenia lub osoba poniżej 16 roku życia będąca pod opieką Uczestnika, który/która spowoduje szkodę na rzecz 

innego Uczestnika, odpowiada za powstałą szkodę. 

14. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z Regulaminem,  obowiązującym prawem, 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, obraźliwe,  społecznie 

niewłaściwe lub godzące w dobra innych osób itp.  

15. Regulamin Wydarzenia jest do wglądu w administracji Galerii Handlowej Turzyn oraz na terenie Wydarzenia w trakcie jego 

trwania w Galerii Handlowej Turzyn. 

16. Poprzez zgłoszenie do Wydarzenia Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego 

postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Wydarzenia zawarte w niniejszym Regulaminie. 

17. Pytania można kierować drogą mailową na adres: kinga.rabinska@sierrabalmain.com w tytule wpisując: GIEŁDA WINYLI. 
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