Regulamin dystrybucji zaproszeń na Galę Finałową Konkursu „Twój biznes pod banderą sukcesu”
(„Regulamin”)
Niniejszy regulamin określa zasady dystrybucji zaproszeń na Galę Finałową Konkursu „Twój biznes
pod banderą sukcesu” (dalej: „Gala”).
1. Organizatorem Gali jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540
Szczecin, NIP: 8512871498, REGON: 811683876, (dalej: „Organizator”).
2. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Gali jest agencja reklamowa Unlimited Sp. z o.o. z
siedzibą przy ul. Czerskiej 12 w Warszawie, kod pocztowy 02-732, NIP: 5213477705, REGON:
141346752.
3. Gala odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. w Szczecinie w NETTO Arena, ul. Władysława
Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin. Wstęp na Galę jest możliwy od godz. 17.00.
4. Rezerwacja zaproszeń na Galę jest możliwa w terminie od dnia 10 września 2019 r. od godz. 12:00
do dnia 14 października 2019 r. do godz. 12:00 lub do momentu wyczerpania się puli zaproszeń na
Galę.
5. Wstęp na Galę jest nieodpłatny, ale wymaga posiadania ważnego imiennego zaproszenia.
6. Organizator zastrzega, że liczba biletów jest ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
7. Zaproszenia mogą otrzymać osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność
do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uzyskać zaproszenie, jednakże
skorzystanie z zaproszenia i udział w Gali jest dopuszczony tylko pod bezpośrednią opieką
ustawowego przedstawiciela, który także uzyska zaproszenie.
8. W celu wstępu na Galę należy okazać zaproszenie w wersji papierowej (po uprzednim
samodzielnym wydrukowaniu) lub w wersji elektronicznej (na telefonie lub tablecie). W każdym
przypadku musi być możliwe odczytanie zawartego na nim kodu kreskowego.
9. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 1 zaproszenie. W celu rezerwacji zaproszenia osoba
wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz
opcjonalnie numeru telefonu o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez administratora danych Województwo Zachodniopomorskie w celu
przeprowadzenia dystrybucji zaproszeń. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania.” (weryfikacji podlega wskazany podczas rezerwacji adres e-mail).
10. Rezerwacja zaproszeń na Galę odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego evenea.pl
(dalej: „Strona”).
11. Zasady funkcjonowania Strony, w tym wymagania niezbędne do spełnienia przez urządzenie w
celu korzystania ze Strony https://evenea.pl/regulamin oraz polityka prywatności jest dostępna pod
adresem: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali z przyczyn o charakterze siły wyższej lub z
powodu zagrożenia bezpieczeństwa jej uczestników.
13. O ewentualnym odwołaniu Gali lub zmianie terminu lub miejsca jej przeprowadzenia Organizator
poinformuje bezzwłocznie na adres email wskazany podczas rezerwacji zaproszenia.
14. Każdemu uczestnikowi Gali przysługuje prawo do składania reklamacji w terminie 30 dni od
terminu Gali (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego).
Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną
na adres [adres e-mail] z dopiskiem "Gala Finałowa - Zaproszenia". Reklamacje będą rozpatrywane
przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty ich otrzymania. O decyzji
Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym
wysłanym na adres podany w reklamacji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby
składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej
rozpatrzenia.
15. Podczas imprezy organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów programu
artystycznego imprezy w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia
danych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na obiekt imprezy,
osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia 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), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności Organizatora.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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;
(dalej: Rozporządzenie), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych wskazanych w punkcie 2 poniżej jest Województwo
Zachodniopomorskie z siedzibą przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP: 8512871498, REGON:
811683876;
2. W związku rezerwacją zaproszeń i uczestnictwem w imprezie przetwarzane będą następujące dane
osobowe:
1) dane osób, które dokonały rezerwacji (imię i nazwisko, adres e-mail) – w celu wykonania
czynności wskazanych w pkt 7-9 Regulaminu – podstawą prawną jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy wstępu na Galę oraz numer telefonu – podstawą
prawną jest zgoda osoby;
2) dane osób, które złożyły reklamacje (imię i nazwisko, adres e-mail, adres do
korespondencji) – w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamacje; dane te będą
przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń – podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes Organizatora polegający na rozwiązaniu
sporów z osobą wnoszącą reklamacje w sposób polubowny na etapie przedsądowym,
zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, oraz
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3) wizerunki osób, które zostaną utrwalone w trakcie imprezy, zgodnie z pkt. 15 – w celu
promocji imprezy i działalności organizatora – podstawą prawną jest zgoda osoby,
3. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 60 dni od zakończenia Gali, chyba że ich zachowanie
będzie konieczne do rozstrzygnięcia reklamacji lub zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami lub utrwalenia przebiegu imprezy.
4. Osoba, której dane będą przetwarzane przez organizatora ma prawo dostępu do swoich danych i
uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (jeśli są niepoprawne lub niepełne),
w pewnych okolicznościach, określonych Rozporządzeniem – usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które dostarczyła Organizatorowi w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (prawo przeniesienia danych);
5. Osoba, której dane będą przetwarzane przez organizatora ma prawo w dowolnym momencie – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania opartego na
prawnie uzasadnionym interesie Organizatora;
6. Osoba, której dane będą przetwarzane przez organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uzna, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Rozporządzenie.
7. W celu skorzystania z praw o których mowa w punkcie 4 i 5 proszę skontaktować się z
Organizatorem lub inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez Organizatora na adres
korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70540 Szczecin, z dopiskiem na kopercie: „dane osobowe: Zaproszenia na Galę Finałową Konkursu
„Twój biznes pod banderą sukcesu” lub na adres email inspektora ochrony danych: abi@wzp.pl
wskazując w tytule wiadomości „dane osobowe: Zaproszenia na Galę Finałową Konkursu „Twój
biznes pod banderą sukcesu”.

