REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Organizatorem Pikniku Rodzinnego jest „Fundacja JiM” z siedzibą w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105,
93-279 Łódź, KRS 0000127075.
b) Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Fundację
JiM. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mają obowiązek zaakceptowania go i przestrzegania jego reguł.
c) Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie; o wprowadzonych zmianach
niezwłocznie poinformuje uczestników Pikniku Rodzinnego.
d) Informacje, dotyczące organizacji Pikniku Rodzinnego, miejsca jego realizacji oraz tematyki, znajdują
się na stronie: www.jim.org
e) Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Rodzinnego w dniu 01.06.2019r. od
godziny 13:45 do godziny 18:00.
2. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
a) Podstawą uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym jest wypełnienie i odesłanie formularza
zgłoszeniowego on-line znajdującego się na stronie internetowej Organizatora oraz dokonanie wpłaty
należności na podany rachunek bankowy.
b) Po dokonaniu rejestracji on-line uczestnik otrzyma komunikat potwierdzający uczestnictwo w
Pikniku Rodzinnym przesłany drogą mailową.
3. PŁATNOŚCI
a) Wymogiem uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym jest dokonanie płatności za uczestnictwo w
wydarzeniu w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego na numer rachunku bankowego Organizatora,
zgodnie z danymi podanymi na stronie internetowej.
b) Brak dokonania płatności w dniu wysłania formularza, powoduje anulowanie zgłoszenia.
c) W sytuacji odwołania Pikniku Rodzinnego z winy Organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna
kwota zapłaty.
d) Nieobecność uczestnika w Pikniku Rodzinnym bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji nie
uprawnia do możliwości żądania zwrotu kwoty wpłaconej za uczestnictwo w wydarzeniu.
4. REZYGNACJA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
a) Rezygnacja, z udziału w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczna z utratą całości kwoty opłaty.
5. ZASADY PORZĄDKOWE
a) Uczestnicy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących na terenie obiektu.
b) Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Rodzinnym na wyłączną odpowiedzialność osób
sprawujących nad nimi opiekę ( Rodziców / Opiekunów Prawnych).

c) Uczestnicy Pikniku Rodzinnego oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązani
są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób biorących
udział w wydarzeniu.
d) Organizator Pikniku Rodzinnego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione
na terenie gdzie odbywa się wydarzenie.
e) Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami Pikniku Rodzinnego.
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja „JiM” z siedzibą w Łodzi (93-279) przy
ul. Tatrzańskiej 105, adres e-mail: iod@jim.org, numer telefonu 42 643 46 70, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 127075, numer NIP: 7282455613,
REGON: 473070238, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, będąca Organizatorem Pikniku Rodzinnego.
b) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także
prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami
prawnymi.
c) Dane będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi udziału Uczestnika w Pikniku Rodzinnym. Dane
nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
d) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia
udziału w Pikniku Rodzinnym.
e) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, tj. wykonanie umowy dotyczącej
przeprowadzenia Pikniku Rodzinnego.
f) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na marketingowej działalności Organizatora. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na otrzymywanie
komunikatów marketingowych również na jego adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną
będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172
ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
g) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Uczestnikowi przysługuje
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
h) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: PayU, zewnętrzne firmy wspomagające
procesy marketingowe, Poczta Polska.
i) Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas niezbędny do przeprowadzenia Pikniku
Rodzinnego.
j) Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
jeżeli Administrator przetwarza jego dane osobowe:
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją;
- na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Organizator Pikniku Rodzinnego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione
przez uczestników wydarzenia.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie Pikniku Rodzinnego oraz
regulaminie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Pikniku Rodzinnego w terminie do 1 dnia przed
wyznaczoną datą jego rozpoczęcia w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych:
deszczu, burzy, silnych wiatrów.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za dokonane przez uczestników Pikniku
Rodzinnego zniszczenia na terenie obiektu, w którym organizowane jest wydarzenie.
e) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

