Regulamin zajęć sportowych Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem
Gładyszem

1.

Organizatorem zajęć sportowych pn.: Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z
trenerem Józefem Gładyszem (dalej także jako: Zajęcia) jest ARENA GDAŃSK OPERATOR
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Pokoleń
Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345704, numer REGON
220929926, NIP 9571031174 o kapitale zakładowym w wysokości 26.700.000,00 zł.

2. Zajęcia odbędą się w dniach 15.04 – 17.04.2019 w godzinach 10:00 – 13:00.
Harmonogram:
10:00–12:00 Zajęcia piłkarskie prowadzone przez trenera Józefa Gładysza
12:00-13:00 Zwiedzanie Stadionu Energa Gdańsk z przewodnikiem

3.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia.

4.

Uczestników Futbolowych animacji na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem
Gładyszem obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin Stadionu Energa Gdańsk
(dostępny na stronie www.stadionenerga.pl w dziale Stadion -> Regulaminy.

5. Zgłoszenie dziecka do udziału w Futbolowych animacjach na Stadionie Energa Gdańsk z
trenerem Józefem Gładyszem wymaga wypełnienia oświadczenia, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest jednoznaczne z akceptacją ww. Regulaminów.
6. Minimalna liczba uczestników w jednej grupie to 1 osoba, a maksymalna to 15 osób. O
przyjęciu na Zajęcia decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać na
adres csr@arenagdansk.com. Na zajęcia w dniu 15.04.2019 (poniedziałek) zgłoszenia będą
przyjmowane do niedzieli (14.04.2019) do godz. 12:00. Na zajęcia w dniu 16.04.2019
(wtorek) zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku (15.04.2019) do godz. 12:00. Na
zajęcia w dniu 17.04.2019 (środa) zgłoszenia będą przyjmowane do wtorku (16.04.2019) do
godz. 12:00.
7. Organizator prześle informację zwrotną pocztą elektroniczną.
8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie.
9. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w pkt. 7 regulaminu oraz jej następstwa,
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni dziecka do pełnej wysokości.
10. Wszystkich uczestników obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy, a w
szczególności buty sportowe na zmianę.

11. Organizator nie odpowiada za pozostawione na Stadionie mienie oraz powstałe z winy
Uczestników (lub ich opiekunów) uszkodzenia mienia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dziecka z udziału w Animacjach
futbolowych na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem Gładyszem w przypadku
nieodpowiedniego zachowania dziecka, mającego wpływ na dezorganizację pracy i zabawy, a
także na bezpieczeństwo pozostałych uczestników.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci podczas zajęć oraz ich odbiór przez
rodziców, czy opiekunów. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do sprawowania
pieczy i nadzoru nad dziećmi podczas Zajęć.
14. Udział w Zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z wizerunkiem
dziecka na stronie internetowej oraz w social mediach Stadionu Energa Gdańsk.
15. Rodzic / opiekun prawny w celu zapisu dziecka zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi
dane osobowe własne oraz dziecka w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
16. Po udostępnieniu ww. danych osobowych Organizator staje się administratorem danych ww.
osobowych.
17. W celu wykonania przez Organizatora obowiązku informacyjnego zgodnie z postanowieniami
art. 13 RODO do niniejszego regulaminu załączono klauzulę informacyjną, która (Załącznik nr
2).
18. Wszelkie pytania dotyczące Zajęć można kierować na adres e-mail: csr@arenagdansk.com .
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, przy
czym aktualnie wiążąca wersja Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej:
www stadionenerga.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem
Gładyszem”

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

1.
Ja, niżej podpisany/a ………………. (imię, nazwisko, email, telefon), rodzic / opiekun prawny
……………………………… (imię, nazwisko dziecka) wyrażam wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach
Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem Gładyszem (Zajęcia)i
oświadczam, że zapoznałam się z treścią Regulaminu „Zajęć” oraz Regulaminem Stadionu, oraz, że
akceptuję treść wyżej wymienionych Regulaminów.

2.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych oraz danych
osobowych dziecka w postaci imienia oraz nazwiska oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
dziecka (w formie fotografii lub filmów) poprzez ich upublicznienie w przekazach o charakterze
promocyjnym, marketingowym i informacyjnym, dotyczących Zajęć lub ich Organizatora, na
oficjalnych
stronach internetowych Stadionu, oficjalnych profilach Stadionu, w portalach
społecznościowych (m. in. Facebook i Twitter) oraz w materiałach prasowych. Zrzekam się niniejszym
wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie lub odszkodowania
względem Organizatora lub jakiegokolwiek innego podmiotu, z tytułu wykorzystywania
wizerunku/głosu/wypowiedzi dziecka na potrzeby określone w oświadczeniu, jednocześnie wyrażam
zgodę na w niewskazanie mojego ani dziecka nazwiska w treści filmu.

……………………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu „Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem
Gładyszem”

W związku z uczestnictwem w Zajęciach „Futbolowe animacje na Stadionie Energa Gdańsk z
trenerem Józefem Gładyszem” na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (RODO) informujemy, iż:
1.
Administratorem danych osobowych jest Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (80-560) przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345704 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON: 220929926, NIP: 957103-11-74, o kapitale zakładowym w wysokości 26 700 000 zł (zwana dalej „Operatorem”),
2.
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod
adresem e-mail iodo.stadion@arenagdansk.com.
3.
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących
podstawach:
a.
prawidłowej realizacji umowy uczestnictwa w Zajęciach „Futbolowe animacje na
Stadionie Energa Gdańsk z trenerem Józefem Gładyszem” („Zajęcia”), tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b oraz 9 ust. 2 lit a) RODO;
b.
ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi
roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes
polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego
dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak również
ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować (nasz
prawnie uzasadniony interes);
c.
realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w
szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków
archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy.

5.
Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane
osobowe zostaną zamieszczone w bazie Klientów i będą przetwarzane w celach promocyjnomarketingowych, również po zakończeniu Umowy. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w
zgłoszeniu podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 9 ust. 2 lit a).

6.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
danych.
7.
Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z
naszego prawnie uzasadnionego interesu.
8.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy
podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie
lub pocztowe, usługi doradcze lub prawne.
9.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej
zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów
związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych
roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
10.
Ponadto w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu
cofnięcia zgody lub do czasu ustania potrzeby ich przetwarzania po stronie ADO.
11.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,
może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.
W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
13.
Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich ani organizacji
międzynarodowych. Jeżeli zaistniałaby taka konieczność, w szczególności w przypadku utrzymywania
relacji z kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzupełniająca informacja w
tym zakresie zostanie Pani/Panu przekazana oddzielnie.

