REGULAMIN
WARSZTATÓW TEATRALNYCH „PORA NA STWORA” z dnia 16 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Warsztatów Teatralnych „Pora na stwora”
(„Warsztaty”) jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000291933, o numerze identyfikacji podatkowej
(NIP) 525-21-77-350 i kapitale zakładowym w wysokości
2.026.151,00 PLN (dalej „Organizator“).
2. Warsztaty organizowane są na zlecenie Turawa Park Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000267344, NIP 527-25-25-682 (dalej odpowiednio: „Właściciel
Centrum”),właściciela nieruchomości oznaczonej znakiem
towarowym „Turawa Park” zlokalizowanej w Zawadzie (46-022),
przy ul. Dębowej 13 (dalej odpowiednio: „CH Turawa Park”).

WARSZTATY, UCZESTNICY WARSZTATÓW
3. Warsztaty teatralne „Pora na stwora” odbywają się w dniach 2829 lipca w godzinach 11.00-12.15 w Centrum Handlowym Turawa
Park.
4. Uczestnictwo w Warsztatach ma charakter dobrowolny i
bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest
zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego treści.
5. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-10 lat, przy czym
warunkiem wzięcia przez dziecko udziału w Warsztatach jest
zgłoszenie go przez rodzica/opiekuna prawnego.

6. Zgłoszenia Uczestników Warsztatów będą przyjmowane za strony
Warsztatów
https://turawa-park.com/zapisz-dziecko-nawarsztaty-teatralne/ dostępnej w sieci Internet pod adresem
elektronicznym w dniach 16-27.07.2018r.
7. W warsztatach weźmie udział pierwszych 40 prawidłowo
zgłoszonych Uczestników (20 prawidłowo zgłoszonych
Uczestników w sobotę i 20 prawidłowo zgłoszonych Uczestników
w niedzielę).
DANE OSOBOWE
8. Dane osobowe gromadzone w celu organizacji Warsztatów są
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm., dalej:
„Ustawa”) oraz 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,
dalej: „RODO”).
9. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Centrum Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-078), przy pl.
Piłsudskiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000267344, NIP 527-25-25-682.

10. Dane osobowe gromadzone w ramach Warsztatów, po
uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika, będą przetwarzane
przez Organizatora także w celach marketingowych zgodnie z
Ustawą oraz RODO oraz w celu przesyłania informacji
handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w tym na wskazany adres e-mail Uczestnika
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219),
11. Odbiorcą danych osobowych będzie Właściciel Centrum.
12. Dane będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora danych.
13. Uczestnik Warsztatów/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma
prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich
usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez
Organizatora z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
14. Uczestnikowi Warsztatów/rodzicowi lub opiekunowi prawnemu
Uczestnika przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Właściciel Centrum ma prawo przekazać przetwarzanie danych
osobowych podmiotom współpracującym ze Spółka w celu i
zakresie niezbędnym dla realizacji celów opisanych powyżej.
16. Odmowa podania danych osobowych w celu organizacji
Warsztatów lub odwołanie zgody na przetwarzanie w czasie ich
trwania jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w
Warsztatach. Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 7 dni od
zakończenia Warsztatów, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na
dalsze przetwarzanie.
17. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne,
lecz niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów.
18. Uczestnik zainteresowany otrzymywaniem od Turawa informacji
o promocjach i ciekawych wydarzeniach może również wyrazić
zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej za pomocą email. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Uczestnikowi Warsztatów przysługuje prawo do złożenia
reklamacji.
20. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika;
b) adres poczty elektronicznej Uczestnika lub jego adres
zamieszkania lub telefon kontaktowy;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
21. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby
Organizatora, wskazany w ust. 2 niniejszego regulaminu, w
terminie 7 dni od zakończenia warsztatów..
22. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w
ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik jest informowany
o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą,
którą reklamacja została złożona lub wskazaną w reklamacji.

23. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny:

siedzibie
Organizatora, pod adresem wskazanym w ust. 2 niniejszego
regulaminu oraz w sieci Internet pod adresem elektronicznym
URL:
https://turawa-park.com/zapisz-dziecko-na-warsztatyteatralne/
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24.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

