
Regulamin „Dzień Choinki” Franciszkańskie 5 Sp. z o. o.  

 

§ 1. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem „Dnia Choinki” (Imprezy) jest Invest Franciszkańskie 5 Sp. z o. o., 

zwana dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Katowicach, Aleja Roździeńskiego 1a.  

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie 

zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z przestrzeni, 

w której Impreza jest organizowana. 

3. „Dzień Choinki” odbywa się 11 grudnia 2020 r. na terenie Osiedla Franciszkańskiego, 

(Kijowska 44, 40-754 Katowice). 

4. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny. 

5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Sprzedaży Mieszkań (tel. 32 

3596777, e-mail: franciszkanskie@tdj.pl)). 

6. Udział w Imprezie oznacza akceptację jej warunków, wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w „Dniu Choinki”: 

1. Impreza ma charakter otwarty. 

2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie na którym 

odbywa się „Dzień Choinki” obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych obecnych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu oraz stosować się do zaleceń  przedstawicieli Organizatora, mających na 

celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

3. Uczestnicy proszeni są o korzystanie z atrakcji zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz Światowej Organizacji Zdrowia 

związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną.  

 

§ 3. Atrakcje:  

1. Poczęstunek dla wszystkich uczestników. 

2. Kiermasz świąteczny. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe:  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na obszarze, 

na którym odbywa się Impreza. 

2. Regulamin Imprezy dostępny jest stronie internetowej Organizatora. 

3. Podczas „Dnia Choinki” nie przewiduje się żadnych „gier losowych” w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165). 

4. Informujemy, że udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych (tj. wizerunek). Dane będą publikowane w formie 

fotografii i materiałów filmowych na stronie internetowej Administratora, w profilach 

internetowych Administratora (Facebook, YouTube) a także: w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych działalność Franciszkańskie 5 Sp. z o. o.   

 

5. Ponadto Informujemy Państwa, że:  



Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Invest 

Franciszkańskie 5 Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Walentego 

Roździeńskiego 1A, KRS: 0000729910, REGON: 38007443200000, NIP: 

6342928702. 

Zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez 

adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych”.  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

promowania wizerunku Spółki wśród współpracowników oraz w przestrzeni publicznej 

i w mediach, na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym 

momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. Jednocześnie informujemy, o prawie żądania dostępu do danych 

osobowych Państwa i Państwa dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2020 r.  


