REGULAMIN
WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FRATRIĘ SP. Z O.O.
(dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fratrię sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Organizator”).
2. Każdy uczestnik wydarzeń organizowanych przez Organizatora jest zobowiązany do zapoznania się
Regulaminem przed wejściem na teren wydarzenia, przestrzegania jego postanowień (w
szczególności w zakresie procedur, zasad zachowania), a także stosowania się do wszelkich
wytycznych Organizatora podczas wydarzenia.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
§2
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZENIA
1. Na teren wydarzenia wstęp mają jedynie osoby, które uzyskały zaproszenie na wydarzenie.
2. Organizator zwraca się do osób zaproszonych o potwierdzanie obecności na wydarzeniu w miarę
możliwości w terminie 7 dni przed jego planowanym terminem.
3. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu może wiązać się z
ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad
postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń
właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności
z tego tytułu.
4. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Organizator informuje, iż celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2,
zgodnie z obowiązującymi w dniu wydarzenia przepisami, uczestnicy wydarzenia mogą być
zobowiązani do stosowania na terenie wydarzenia środków ochrony osobistej, określonych w
aktualnie obowiązujących przepisach, wytycznych lub zaleceniach, a także do stosowania się do
obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów lub ograniczeń. Uczestnik wydarzenia zobowiązany
jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami.
5. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub
reklamy wydarzenia, Organizatora lub sponsorów.
6. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na wydarzenie oraz do usunięcia z terenu wydarzenia
uczestników wydarzenia nie stosujących się do któregokolwiek z postanowień opisanych
w niniejszym Regulaminie.

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z zaproszeniem do udziału w wydarzeniu oraz podjęciem kontaktu w celu potwierdzenia
obecności, Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika stając się ich
administratorem.
2. Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię,
nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia czynności technicznych mających na celu
zorganizowanie wydarzenia, w tym zapewnienie uczestnictwa gości, w związku z realizacją prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
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4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody, dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do
przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi, że
przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy RODO.
5. Dane osobowe uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie
będą profilowane.
6. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. W sprawie swoich danych osobowych uczestnik wydarzenia może kontaktować się z
administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres:
daneosobowe@fratria.pl.
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§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń związanych z obowiązującym
stanem zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-COV-2 niniejszy Regulamin może ulec zmianie, zaś
uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu aktualnego na dzień
wydarzenia.
Ponadto, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany formy organizacji wydarzenia, zmiany terminu wydarzenia lub odstąpienia od jego
organizacji, o czym niezwłocznie poinformuje osoby zaproszone.
Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem serwisu internetowego wPolityce.pl w formie,
która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie oraz obowiązuje do odwołania.
Regulamin w formie drukowanej jest dostępny w redakcji Organizatora w Warszawie (03-903), ul.
Finlandzka 10 oraz na terenie wydarzenia.
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