REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH „RODZINNE
WARSZTATY KULINARNE”
z dnia 15 maja 2018 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów kulinarnych pod nazwą „Rodzinne warsztaty kulinarne”
(dalej odpowiednio„Warsztaty”) jest PP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
Sp.k. z siedzibą w Warszawie ,adres: ul. Muszyńska 31, 02-916 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000501997, REGON 147146920, NIP 521 -366-7995 (dalej odpowiednio „Organizator”).
2. Warsztaty odbywają się na terenie Centrum Handlowego „Wroclavia”,
mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Suchej 1, w strefie Grand Kitchen na
poziomie +2 (dalej odpowiednio „Miejsce Warsztatów”) w dniach 2.06 2019
i 3.06.2019 w godzinach 1) 13:00-14:00 I TURA, 2) 15:00-16:00 II TURA.
3. Uczestnikiem Warsztatów mogą być osoby fizyczne, które spełnią warunki
określone w ust. 6 poniżej oraz w §2 ust. 2 (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub
„Uczestnicy”).
4. W Warsztatach mogą brać udział wyłącznie pary Uczestników, w tym: małoletni,
który w chwili rozpoczęcia Warsztatów ukończył 5 rok życia i jednocześnie nie
ukończył 16 roku życia (dalej odpowiednio „Dziecko”) oraz jego rodzic, opiekun
prawny lub inna osoba zobowiązana z mocy ustawy lub umowy do nadzoru nad
Dzieckiem (dalej odpowiednio „Zgłaszający”). Wszelkie czynności związane
z rejestracją udziału w Warsztatach wykonuje za Dziecko Zgłaszający.
5. W każdym pojedynczym Warsztacie oznaczonym może wziąć udział nie więcej niż 12
Uczestników (6 par złożonych z Dziecka i Zgłaszającego).
6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w nie więcej niż jednych Warsztatach w
każdym dniu ich
odbywania się.
§2 REJESTRACJA UCZESTNIKA
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Warunkiem udziału w Warsztatach jest łącznie:

a) posiadanie przez Zgłaszającego Karty Stałego Klienta Centrum Handlowego
„Wroclavia” zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Programu
Lojalnościowego Karta Stałego Klienta Centrum Handlowego Wroclavia,
dostępnego
w sieci
Internet
pod
adresem
elektronicznym
https://www.wroclavia.pl/termsofuse
b) dokonanie przez Zgłaszającego rejestracji na Warsztaty:



za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w sieci
Internet pod adresem elektronicznym www.wroclavia.pl

(dalej odpowiednio „Formularz Elektroniczny”) lub
 w dniu, w którym odbywają się Warsztaty – poprzez wypełnienie
formularza w formie pisemnej – w specjalnie oznaczonym na potrzeby
Warsztatów punkcie, znajdującym się Miejscu Warsztatów (dalej
odpowiednio „Punkt Rejestracji”);
c) osobiste pojawienie się Zgłaszającego wraz z Dzieckiem w Punkcie Rejestracji
nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem się Warsztatów, na które
Uczestnicy zostali zapisani.
3. Rejestracja przy użyciu Formularza Elektronicznego polega, łącznie, na
udostępnieniu przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz
danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pól:
a) danych osobowych Dziecka i Zgłaszającego, w tym: imion, nazwisk oraz adresu email oraz nr telefonu Zgłaszającego;
b) innych danych niż wymienione w lit. a) dotyczących Dziecka lub Zgłaszającego,
w tym: wieku Dziecka oraz informacji o środkach spożywczych i ich składnikach,
w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u Dziecka lub
Zgłaszającego alergie lub reakcje nietolerancji;
c) oświadczenia o tym, iż Zgłaszający jest prawnym opiekunem Dziecka i nie
jest ograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz w prawach
rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na mocy ustawy lub umowy dający mu
prawo dokonania rejestracji Dziecka, a także że zapoznał się w sposób
nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i ma świadomość, iż
jego postanowienia są dla niego wiążące;
d) zgody na przetwarzanie przez Organizatora, Właściciela Centrum oraz
podmioty z nimi współpracujące przy organizacji Warsztatów, danych osobowych
Zgłaszającego i Dziecka o których mowa w lit. a), w celach związanych
z organizacją Warsztatów. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na Warsztaty
decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Po wypełnieniu Formularza Elektronicznego Zgłaszający uzyska automatyczną
odpowiedź o ewentualnym zakwalifikowaniu się na Warsztaty, oraz informację
odnośnie kolejnych czynności.
5. Rejestracja dokonywana w Punkcie Rejestracji polega łącznie na udostępnieniu
przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących oświadczeń woli oraz danych
poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub wypełnienie odpowiednich pól:
a) danych osobowych Dziecka i Zgłaszającego, w tym: imion i nazwisk oraz adresu email oraz nr telefonu Zgłaszającego;
b) innych niż wymienione w lit. a) danych dotyczących Dziecka lub Zgłaszającego,
w tym: wieku Dziecka oraz informacji o środkach spożywczych i ich składnikach,
w szczególności substancjach lub produktach, powodujących u rejestrowanego
Dziecka lub Zgłaszającego alergie lub reakcje nietolerancji;
c) oświadczenia o tym, iż Zgłaszający jest prawnym opiekunem Dziecka i nie

jest ograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz w prawach
rodzicielskich lub też posiada inny tytuł na mocy ustawy lub umowy dający mu
prawo dokonania rejestracji Dziecka, a także że zapoznał się w sposób
nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść i ma świadomość, iż
jego postanowienia są dla niego wiążące;
d) zgody na przetwarzanie przez Organizatora, Właściciela Centrum oraz
podmioty z nimi współpracujące przy organizacji Warsztatów, danych osobowych
Zgłaszającego i Dziecka o których mowa w lit. a), w celach związanych
z organizacją Warsztatów. O zakwalifikowaniu się Uczestnika na Warsztaty
decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Organizator dokonuje rejestracji Uczestników w Punkcie Rejestracji (ust. 2 lit. b) tiret 2)
w ramach limitu dostępnych miejsc na Warsztaty (§1 ust. 5).

§3 DANE OSOBOWE
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej jako „RODO”,
Organizator informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest PP1 SP Z.O.O SP.K
UL.Muszyńska 31 02-916 Warszawa
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych w jest PP1 SP Z.O.O SP.K UL. Muszyńska
31, 02-916 Warszawa, mailowo pod adresem: biuro@dnagroup.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z Warsztatami Kulinarnymi.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja Warsztatów tj.: Wood Sp. z o. o. (ul. Złota
59, 00- 120 Warszawa) oraz MediaDEM Elżbieta Dmowska-Mędrzycka (ul.
Kołobrzeska 34, 02- 923 Warszawa).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko do czasu odbycia
Warsztatów;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem Regulaminu, związanym z
udziałem w Warsztatach; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z Regulaminu;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych; UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku kwalifikacji ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać
integralności dokumentów.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20

RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§4 DODATKOWE ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
1. Dziecko musi w czasie Warsztatów pozostawać pod opieką Zgłaszającego.
2. Organizator nie świadczy usługi opieki nad Dzieckiem w czasie Warsztatów.
3. Za szkody, których sprawcą w czasie Warsztatów jest Dziecko,
odpowiedzialność ponosi Zgłaszający – zgodnie z przepisami prawa, w
szczególności art. 426 w zw. z art. 427 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Z urządzeń dostępnych w trakcie Warsztatów należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
5. Dziecko lub Zgłaszający, który może zagrażać bezpieczeństwu innych osób, lub
porządkowi w trakcie Warsztatów, może być niedopuszczony do udziału

w Warsztatach przez Organizatora.
6. Dziecko i Zgłaszający są zobowiązani do przestrzegania podczas Warsztatów
podstawowych zasad
higieny.
7. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane
są środki spożywcze i ich składniki, w tym substancje i produkty, powodujące alergie lub
reakcje nietolerancji (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Zgłaszający, uwzględniając,
odpowiednio, swój stan zdrowia lub stan zdrowia Dziecka i wyrażając zgodę na
uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i przekazać
wszelkie istotne informacje odnośnie stanu zdrowia, odpowiednio, swojego lub
Dziecka Organizatorowi.
8. Czas trwania pojedynczych Warsztatów to ok. 45 minut.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z Warsztatami.
Reklamacja może być złożona pisemnie:
a) w trakcie Warsztatów w Punkcie Rejestracji;
b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Zgłaszającego, jego adres do
korespondencji, adres e-mail, którego użył do rejestracji, jak również opis okoliczności
uzasadniających reklamację.
3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od chwili jej otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

