
Regulamin Wydarzenia Rock Your Body 
18-20.03.2022 r.  

 

1. Organizatorem Wydarzenia jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. 
Bojkowska 59c, NIP: 631-267-90-16. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez zakup biletu za pośrednictwem strony www.eventim.pl lub/i  
w recepcji Arena Operator Sp. z o.o. 

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Wydarzenia, którego zapisów Uczestnik 
jest zobowiązany bezwzględnie przestrzegać. 

4. Dokonanie zgłoszenia i udział w Wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażeniem przez Uczestnika 
bezterminowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, wideo i telewizyjną wizerunku 
Uczestnika, w tym wszystkich jego prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w 
dowolnych mediach. 

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do 
celów marketingowych oraz promocyjnych przez Organizatora. 

6. W przypadku rezygnacji z udziału już zgłoszonego Uczestnika, bądź nieobecności na Wydarzeniu 
Organizator nie zwraca kosztów zakupu biletów. 

7. W przypadku zgłoszenia się małej ilości Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do 
odwołania Wydarzenia. 

8. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany jego daty, Uczestnik będzie miał możliwość 
wymiany biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu 
Dystrybucji Biletów za pośrednictwem Serwisu Eventim dostępnego na stronie 
www.eventim.pl/campaign/terms/ 

9. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, przyjeżdżają na własny koszt. 
Organizator nie ubezpiecza Uczestników Wydarzenia.  

10. W toku występu mogą być prezentowane wyłącznie takie struktury taneczne i elementy taneczne, 
które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia Uczestników. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 
wniesionych na Wydarzenie, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Uczestników 
Wydarzenia.  

12. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora. 

13. Za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie Arena Gliwice podczas Wydarzenia odpowiedzialność 
ponosi sprawca. 

14. Liczba Uczestników jest ograniczona. 

15. Każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania i przestrzegania 
aktualnie obowiązujących przepisów w związku z panującym okresem epidemii,  które zawarte są 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także zaleceń GIS, Ministerstwa Zdrowia w 
sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2. 



16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Uczestników powstałe w trakcie 
Wydarzenia, w tym za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie 
lub po Wydarzeniu. 

17. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, 
z którą każdy Uczestnik ma obowiązek się zapoznać. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
1. Organizatorem Wydarzenia jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. 
Bojkowska 59c, NIP: 631-267-90-16. 
2. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu (dalej jako 
„Uczestnik”). 
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie 
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. 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 (Dz. Urz. UE L 
119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Arena Operator Sp. z o.o. z siedzibą na ulicy 
Bojkowskiej 59 C, 44-100 Gliwice. 
2) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania  
i organizacji Wydarzenia, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania 
w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 
odrębnej zgody. 
3) Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 
bezpieczeństwo przekazywanych danych; 
4) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 
5) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych 
Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa 
w Wydarzeniu; 
8) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 
człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PODPIS UCZESTNIKA, DATA 

  


