Regulamin uczestnictwa
w Gali Złote Spinacze 2021
[3 GRUDNIA WARSZAWA HOTEL HILTON]

§1. Zasady Ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Gali pod nazwą Gala Złote Spinacze 2021
organizowanej przez Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Gali będą przebywać na
terenie, na którym odbywa się Gala. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania Gali zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin udostępniany jest osobom zaproszonym na Galę lub nabywającym bilet wstępu na
Galę przed dokonaniem przez taką osobę rejestracji uczestnictwa w Gali.
4. Rejestracja uczestnictwa w Gali jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu
i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, w tym

obowiązku uiszczenia

stosownej Opłaty uczestnictwa.
5. Celem

Regulaminu

jest

zapewnienie

bezpieczeństwa,

w

tym

zachowanie

zasad

bezpieczeństwa służących przeciwdziałaniu rozpowszechniania się wirusa COVID-19,
w trakcie Gali, poprzez określenie zasad wstępu i zachowania się osób obecnych na Gali oraz
korzystania przez nie z miejsca, w którym odbywa się Gala, a ponadto uregulowanie praw
i obowiązków Uczestników Gali w związku z rejestracją lub nabyciem biletu wstępu na Galę.
Niniejsza wersja Regulaminu uwzględnia stan prawny, w tym w szczególności wymogi
i ograniczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie

ustanowienia

określonych

ograniczeń,

nakazów

i

zakazów

w

związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z poźn. zm.) („Rozporządzenie”),
oraz wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 12.10.2021 r. i może ulec zmianie stosownie do
zmiany obowiązujących przepisów prawa i wspomnianych wytycznych, a także zmiany
sytuacji epidemiologicznej. Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej:
elektronicznie za stronie internetowej, https://gala-zlotespinacze.conrego.com prowadzonej
przez Organizatora lub w formie ogłoszeń.
6. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym
wielką literą nadano następujące znaczenie:
a) Gala – oznacza organizowaną przez Organizatora galę pod nazwą Gala Złote Spinacze
2021, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2021 roku w Warszawie.
b) Organizator – oznacza Związek Firm Public Relations, z siedzibą w Warszawie (00-732)
przy ul. Czerskiej 8/10, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

0000062388, NIP: 9512004715.
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – oznacza aplikację internetową umożliwiającą
obsługę procesu rejestracji uczestników na Galę, należącą do CONREGO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul.
Ignacego Paderewskiego nr 40 lok. 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000716221, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą nr NIP:
5993215285, REGON: 369351080.
d) Użytkownik - oznacza każdą osobę wykorzystującą System do dokonania rejestracji na
Galę.
e) Uczestnik – oznacza osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, której dane zostały wskazane za pomocą Systemu w drodze Rejestracji
do dnia 2.12.2021 roku, jako biorących udział w Gali.
f) Konto bankowe – oznacza konto bankowe Organizatora, na które wpływać będą opłaty za
udział w Gali o numerze 40 1600 1374 0003 0052 2642 6001, BNP Paribas.
g) Zawarcie Umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Organizatora
zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Gali. Od tego momentu przyjmuje się, iż
Zamawiający zawarł z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia
w Gali, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail.
h) Opłata uczestnictwa – oznacza kwotę określoną przez Organizatora jaką należy uiścić
w celu potwierdzenia uczestnictwa w Gali.
i) Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych,
osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
dokonała Rejestracji i uiściła Opłatę uczestnictwa.
j) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Gali za pomocą Systemu.
k) Formularz zamówienia – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej https://galazlotespinacze.conrego.com/, za pomocą którego następuje Rejestracja i zakup biletów.
7. Informacje dodatkowe.
a) Oficjalny serwis internetowy konkursu Złote Spinacze znajduje się pod adresem
www.zlotespinacze.pl.
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych
rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań
technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer
z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej
zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Firefox, Chrome, Opera lub Safari
w wersjach aktualnych na czas rejestracji.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Gali
i obowiązują wszystkich Uczestników i Zamawiających.

§2. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem udziału w Gali jest:
a) prawidłowa rejestracja uczestnictwa w Gali wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego
Systemu dostępnego na stronie internetowej https://gala-zlotespinacze.conrego.com.
b) uiszczenie Opłaty uczestnictwa w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie
z postanowieniami § 4 Regulaminu.
c) Spełnienie dodatkowych warunków i wymogów wynikających z zasad bezpieczeństwa
dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARSCoV-2 w trakcie Gali, o których mowa
w § 6 poniżej.
2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą planowanej Gali.
Rejestracja wymaga podania danych osobowych Zamawiającego, tj. imienia, nazwiska,
adresu e- mail, danych Płatnika, tj. imienia, nazwiska (bądź nazwy firmy/organizacji), adresu
firmy/organizacji, NIP-u i adresu e- mail do przesłania faktury oraz danych osobowych
Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e- mail. Jeśli Zamawiającym jest sam Uczestnik,
może on podać swoje dane tylko raz i nie uzupełniać pól dotyczących danych Uczestnika.
3. W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien
być

upoważniony

do

przekazania

Organizatorowi

danych

osobowych

Uczestnika.

Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych
danych oraz skuteczność udzielonych w imieniu Uczestnika zgód, w tym zgodę na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz udostępnienie Regulaminu uczestnictwa
w Gali Złote Spinacze 2021.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza
Zamówienia nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.
5. W związku z obostrzeniami i wymogami wynikającymi z zasad bezpieczeństwa dotyczących
przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, istnieje możliwość zmiany danych
Uczestnika, którego dane zostały podane przy rejestracji na 24 godziny przed rozpoczęciem
Gali.
6. Rejestracja stanowi ofertę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na
warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza Zamówienia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Gali z przyczyn od niego niezależnych.
W takim przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższej
zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu Zamówienia
kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później
jednak niż przed rozpoczęciem Gali. W takim przypadku organizator dokona zwrotu pełnej
kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Gali na rachunek, z którego dokonano na rzecz
Organizatora płatności. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych
poniesionych przez Uczestnika w związku z Galą.
8. Liczba miejsc udziału w Gali jest ograniczona. O udziale w Gali decyduje kolejność zgłoszeń
oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Organizatora. Organizator

zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali. W takim przypadku Organizator
niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty
uiszczonej tytułem ceny udziału w Gali.

§3. Internetowa rejestracja uczestnictwa w Gali
1. Opłata uczestnictwa obejmuje udział w Gali oraz konsumpcję.
2. Opłata

uczestnictwa

nie

obejmuje

kosztów

dojazdu

Uczestnika

do

miejsca

Gali,

zakwaterowania, parkingu. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
3. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 10.11.2021 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do
02.12.2021 roku.
4. Sprzedaż uczestnictwa w Gali odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na
stronie https://gala-zlotespinacze.conrego.com poprzez Formularz Zamówienia.
5.

W celu złożenia Zamówienia należy:
a) zapoznać się Regulaminem, dostępnym na stronie https://gala-zlotespinacze.conrego.com
b) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Zamawiającego, Płatnika (dane
do wystawienia faktury) oraz Uczestników
c) zaakceptować Regulamin oraz obowiązkowe klauzule
d) wybrać miejsce lub miejsca przy konkretnym stoliku, a następnie kliknąć „Kup bilet”.
e) dokonać przelewu za całą kwotę Opłaty na konto Organizatora lub płatności za
pośrednictwem PayU.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu Zamówienia na podany
w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji.
7. Bilety, zwierające QR uprawiające do wejścia na Gale, będą wysłane w dniu 1 grudnia na
adresy mailowe podane w Formularzu Zamówienia.
8. Sprzedaż trwa do wyczerpania puli Biletów na Galę, ale nie dłużej niż do 2 grudnia do godz.
17:00.
9. W celu poprawnej rejestracji w systemie Zamawiający zobowiązany jest uzupełnić wszystkie
pola oznaczone symbolem (*).
§4. Rozliczenia
1. Opłata uczestnictwa wynosi:
a)

dla członków Związku Firm Public Relations: 700 zł netto + 23% VAT w strefie I i 600
zł netto + 23% VAT w strefie II.

b)

dla pozostałych podmiotów opłata uczestnictwa wynosi: 800 zł netto + 23% VAT
w strefie I i 700 zł netto + 23% VAT w strefie II.

2. Organizator przewiduje następujące formy rozliczeń:
a) Wpłatę na Konto bankowe Organizatora na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą
elektroniczną, na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Zamawiającego;

b) Za pomocą karty kredytowej Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, „szybkiego
przelewu” lub płatności przelewem bankowym dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej
z systemem rejestracji platformy płatniczej PayU.
3. Organizator w przypadku pozytywnej weryfikacji Formularza Zamówienia, uzyskaniu
potwierdzenia uiszczenia Opłaty uczestnictwa oraz dostępności wolnych miejsc na Gali
będącej przedmiotem Rejestracji – przesyła na podany w Formularzu Zamówienia adres
Zamawiającego potwierdzenie zgłoszenia waz z fakturą VAT w terminie do 7 dni od dnia
zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora lub po pozytywnej autoryzacji
transakcji kanałem elektronicznym.
4. Termin płatności faktur pro forma za zakup biletów na Galę wynosi 2 dni.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez Zamawiającego drogą
elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli Opłata uczestnictwa uiszczona została po dniu
30.11.2021 roku, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Gali.
6. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 15 dni po jej wystawieniu.
Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail: joanna.dokudowicz@zfpr.pl.
7. Nabywając uczestnictwo w Gali na rzecz osoby trzeciej, Zamawiający potwierdza, że posiada
upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń do spełnienia
wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki
uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania
finansowego wobec Organizatora Gali. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec
Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie
uprawnień lub ich nie posiadanie.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w Gali, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa
należy wysłać mailem na adres joanna.dokudowicz@zfpr.pl, przy czym:
b) W przypadku rezygnacji z udziału na więcej niż 14 dni przed Galą Organizator pobierze
opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł.
c) W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed Galą wpłata na poczet
uczestnictwa nie podlega zwrotowi.
d) Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Gali nie zwalnia z konieczności
poniesienia pełnych kosztów uczestnictwa.
9. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Gali jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze
wyczerpanie limitu miejsc, Organizator zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę
uiszczoną tytułem ceny udziału w Gali.
§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podczas Gali Organizator lub upoważnione przez niego osoby trzecie mogą przeprowadzać
sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Gali dla celów emisji w środkach masowego
przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy
Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Gali jest
równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub

rozpowszechnianie

przez

Organizatora

i

podmioty

z

nim

powiązane

wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych
i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
Gali mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konkursu Złote Spinacze lub innej
stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu
za pomocą wizji bądź fonii. Rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na
potrzeby określone w niniejszym Regulaminie następuje bez wynagrodzenia.
3. W przypadku odwołania zgody na wykorzystywanie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika
w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania
środkami

komunikacji

elektronicznej

o

braku

zgody

na

rozpowszechnianie

wizerunku/głosu/wypowiedzi na adres mailowy: joanna.dokudowicz@zfpr.pl.

§ 6. Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
w trakcie Gali
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:
a) spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:
• zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii
Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki
co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem Gali oraz okazanie przy wejściu na Galę
unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID („Unijny Certyfikat Covid”) w postaci
elektronicznej lub papierowej;
• posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6
miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu,
np. Unijnego Certyfikatu Covid; lub
• posiadanie

negatywnego

wyniku

testu

w

kierunku

COVID-19

wykonanego

maksymalnie 48 h przed godziną rozpoczęcia Gali, z zastrzeżeniem postanowień ust.
3 poniżej;
b) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez Uczestników przy wejściu do obiektu, w którym
odbywa się Gala
c) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu, w którym odbywa się Gala, a także
w kolejce oczekując na wejście na Galę;
d) samodzielne wyposażenie się Uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka
e) zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak
najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
f)

przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników Gali;

g) ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji,
punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
h) zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, w którym odbywa

się Gala, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie
ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w ust. 3 poniżej;
i)

umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru
lub kamer termowizyjnych przy wejściu na Galę – jeśli zostanie wprowadzona taka
procedura.

2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na
podstawie Rozporządzenia liczba osób niezaszczepionych, które mogą uczestniczyć w Gali
ograniczona jest do 150. W związku z powyższym w przypadku osób, które nie będą mogły lub
nie zdecydują się na okazanie Unijnego Certyfikatu Covid istnieje ryzyko, że pomimo skutecznej
rejestracji na Galę nie zostaną one dopuszczone do udziału w Gali w sytuacji, w której okaże
się, że wskazany w zdaniu poprzedzającym limit osób niezaszczepionych a już dopuszczonych
do uczestnictwa w Gali zostanie osiągnięty. W takim przypadku przysługuje zwrot kosztów za
Bilety zakupione dla osób, które nie zostały dopuszczone do udziału w Gali na podstawie
niniejszego ust. 2.
3. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan
podgorączkowy lub gorączka (temperatura ciała powyżej 37°C), objawy przeziębieniowe lub
bezpośredniego kontaktu Uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni
przed Galą, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji Gali, powinien pozostać
w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać
z teleporady u swojego lekarza POZ.
4. Jeśli w trakcie trwania Gali u Uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany
w dedykowanym

pomieszczeniu,

a

Organizator

powiadomi

dyspozytora

medycznego

o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu, w którym realizowane jest
wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta
osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Odizolowany
Uczestnik powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.

§ 7. Reklamacje
1. Zamawiający

może

złożyć

reklamację

za

pośrednictwem

adresu

e-mail

katarzyna.rudzik@zfpr.pl.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty zakończenia Gali.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres do korespondencji,
c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem

reklamacji Organizator zwróci się do Zamawiającego składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Organizator rozpatruję reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji lub
od daty uzupełnienia niezbędnych danych do złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony za
pośrednictwem poczty e-mail.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego
Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać
odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest
przypisany do Zamawiającego.

§ 8. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zamawiających jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika oraz Zamawiającego zawarte w Formularzu Zamówienia udziału
w Gali zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Gali zgodnie
z postanowieniami Regulaminu. Uczestnik oraz Zamawiający może wyrazić dobrowolną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w innych celach wskazanych w Formularzu
Zamówienia.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników i Zamawiających jest
niezbędność ich przetwarzania w celu Rejestracji na Galę, Zawarcia Umowy (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 b) 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 oraz Ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(„RODO”).
4. Dane osobowe Uczestników i Zamawiających przetwarzane będą również w celu
ewentualnego rozpatrzenia Reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed
nimi w związku z uczestnictwem w Gali i innymi świadczeniami związanymi z Galą - podstawą
prawną przetwarzania w tym przypadku jest uzasadniony interes Organizatora art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.
5. Dane przetwarzane mogą być również w celu świadczenia usługi wysyłki Uczestnikom
i Zamawiającym - podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest zgoda Uczestnika podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub
niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu udziału w Gali uniemożliwia
wzięcie w niej udziału.
7. Dane osobowe Uczestnika i Zamawiających będą przechowywane przez cały czas trwania
Gali do wykonania wszystkich czynności związanych z jej zakończeniem, w tym niezbędnych
do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

8. Dostęp do danych osobowych Uczestników mają:
a) pracownicy i współpracownicy Organizatora odpowiedzialni za organizację Gali,
b) podmioty współpracujące z Organizatorem w celu organizacji Gali, w tym podmioty
obsługujące systemy informatyczne platformy gala-zlotespinacze.conrego.com.
9. Uczestnik i Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
10. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
11. Każdemu Uczestnikowi i Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania,
że doszło do naruszenia jego danych osobowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
Rejestracji na Galę celem powiadamiania Uczestników lub Zamawiających m.in. o zmianach
programu Gali lub Regulaminu.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na
terenie obiektu, w którym organizowana jest Gala, w tym w szczególności zasad
bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
2. W trakcie Gali, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż
Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Gali, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg
Gali, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Gali i żądania
opuszczenia przez Uczestnika miejsca Gali lub terenu obiektu, w którym organizowana jest
Gala.
4. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Zamawiających
i Uczestników.
5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Warszawa (00-732), ul. Czerska 8/10
oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: joanna.dokudowicz@zfpr.pl.
6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Galą.

