
REGULAMIN ZABAWY 
 

pt. „Dzień Kwiaciarek - kreatywna zabawa z nagrodami”  
podczas wydarzenia „Festiwal Kwiatów – Flower Lovers” 
Miejskie Hale Targowe w Gdyni dnia 20 czerwca 2020 r. 

   

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zabawy „Dzień Kwiaciarek - kreatywna zabawa z 
nagrodami zwanej dalej „zabawą”, organizowanej w dniu 20.06.2020 r. przez Agencję 
Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. i odbywającej się na terenie kompleksu Miejskich Hal 
Targowych w Gdyni, zwanego dalej „obiektem”. 

2. Każdy uczestnik zabawy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Zabawy 
oraz z Regulaminem Imprezy i zastosowania się do postanowień w nich zawartych. 

3. Zabawa ma charakter nieodpłatny.  
4. Każdy z uczestników zabawy będzie miał do odgadnięcia 3 fragmenty znanych 

obrazów z motywem kwiatowym, za poprawne odgadnięcie minimum 2 tytułów 
obrazów, uczestnik otrzyma od organizatora bon uprawniający do skorzystania ze 
zniżki na zakup kwiatów podczas wydarzenia oraz upominek „Festiwal Kwiatów – 
Flower Lovers” w dniu 20 czerwca 2020 r.  

5. Organizator zastrzega sobie losowy dobór obrazów do każdego zestawu, co znaczy, że 
zestawy zagadek dla poszczególnych uczestników mogą się od siebie różnić.  

6. Zabawa odbywać się będzie przy przygotowanym i oznaczonym przez organizatora 
stoisku w godzinach od 9:30 do 12:00. Organizator zastrzega sobie skrócenie czasu 
trwania zabawy, gdy wydana zostanie ostatnia nagroda. 

7. Osoby uczestniczące w zabawie zobowiązane są do zachowania zasad bezpieczeństwa 
w związku z COVID-19, w tym zaopatrzenie się i noszenie maseczki ochronnej, 
rękawiczek oraz zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1.5 m odstępu od 
pozostałych uczestników).  

8. Osoby uczestniczące w zabawie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie 
zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników z poszanowaniem czci i nietykalności 
cielesnej innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu. 

9. Uczestnik zabawy zobowiązany jest stosować się do poleceń organizatora, w tym 
osoby prowadzącej zabawę. 

10. Udział w zabawie jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju 
Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia oraz media 
rejestrujące wydarzenie, danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego 
na zdjęciach i filmach wykonanych podczas całej imprezy oraz nieodpłatne 
wykorzystanie przez Agencję Rozwoju Gdyni oraz media wizerunku poprzez 
umieszczenie tych zdjęć  i filmów w mediach, na stronach internetowych i profilach 
prowadzonych na portalach społecznościowych, wyłącznie do celów promocji 
imprezy, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i 
prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm). 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przy stoisku, przy 
którym odbywać się będzie zabawa. 



Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą p 

2. rzy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdyni, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych Administratora 

zgodnie z udzieloną przez Panią/Pana zgodą, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu, 

8. Posiada Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Panią / Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

 

 

 


