
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wydarzenia jest Fabryka Idei Sp. z o. o. (dalej: „Orga-

nizator”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96/100; 50-502 
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000053453 prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-176-23-72, 
REGON 021262749.

2. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 lutego 2019 r. w centrum han-
dlowym Osowa od godz. 11.00 do 17.00.

3. Celem Wydarzenia jest umożliwienie uczestnikom wzajemnej wy-
miany odzieży, butów oraz dodatków.

§2. UCZESTNICY I REJESTRACJA
1. Uczestnikiem Wydarzenia mogą zostać osoby fizyczne, zamieszkałe 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”), któ-
re ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, 
będące konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.

2. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest:

3. zapoznanie się z treścią Regulaminu Wydarzenia i jego akceptacja 
(przystąpienie do Wydarzenia oznacza akceptację Regulaminu),

a) zarejestrowanie się drogą mailową pod adresem: 
swap@fabrykaidei.pl do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 12.00; 
W przesłanej wiadomości e-mail należy podać: imię, nazwisko, 
numer telefonu, opisać wystawiane przedmioty,

b) zgłoszenie się 23 lutego 2019 r. o godz. 10.30 w strefie Wydarze-
nia w Centrum Handlowym Osowa.

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu i rejestracja są bezpłatne. W Wydarze-
niu może wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników. O uczestnic-
twie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. W Wydarzeniu nie mogą brać udziału sklepy oraz podmioty gospo-
darcze prowadzące sprzedaż odzieży, obuwia i akcesoriów.

§3. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe uczestnika Wydarzenia podlegają ochronie zgod-

nie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), które reguluje zasa-
dy oraz sposoby ochrony i przetwarzania danych osobowych osób 
fizycznych na obszarze UE.

2. Dane osobowe uczestnika Wydarzenia są przetwarzane na potrze-
by przygotowania oraz przeprowadzenia Wydarzenia, na czas nie-
zbędny do wykonania tych czynności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 
pkt b) RODO), a po jego zakończeniu w zakresie niezbędnym do wy-
konania przez Organizatora obciążających go obowiązków w zakre-
sie i na czas trwania zobowiązania do przechowywania dokumenta-
cji finansowo-księgowej i podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust.1 
pkt c) RODO) oraz w ramach uzasadnionego prawnie interesu Orga-
nizatora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f) RODO) w szczególności 
dotyczącego prawa ustalania i dochodzenia roszczeń i prowadzenia 
dokumentacji własnej działalności na czas dopuszczalnej prawem 
archiwizacja dokumentacji i przedawnienia roszczeń, zaś w odnie-
sieniu do danych przetwarzanych za zgodą, na podstawie wyrażonej 
przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) 
na czas i w zakresie, w jakim jej udzielono.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Fabryka Idei 
Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 96/100; 50-502 
Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000053453 prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 897-176-23-72, 
REGON 021262749.

4. Uczestnik Wydarzenia ma prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia takie-
go przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzana danych z przy-
czyn związanych ze szczególną sytuacją oraz do złożenia skargi 
właściwemu organowi nadzoru (Prezes Urzędu ochrony Danych 
Osobowych) na przetwarzanie danych naruszające przepisy prawa, 
jak również prawo do żądania przeniesienia danych osobowych 
ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych 
przetwarzanych za zgodą – prawo cofnięcia zgody w dowolnym mo-
mencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio 
do postanowień RODO.

5. Zgłaszając się do Wydarzenia, Uczestnik wyraża zgodę na prze-
twarzanie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące 
z Organizatorem wyłącznie w celach określonych w niniejszym Re-
gulaminie) i na zasadach wskazanych powyżej danych osobowych 
uczestnika Wydarzenia.

6. Biorąc udział w Wydarzeniu, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzy-
stywanie przez Organizatora (lub inne podmioty współpracujące 
z Organizatorem wyłącznie w celach określonych w niniejszym Re-
gulaminie) ich wizerunku, poprzez ich rozpowszechnianie na profi-
lach w serwisach społecznościowych lub stronie internetowej cen-
trum handlowego Osowa.

§4. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać 
postanowień Regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom 
członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.

2. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstę-
pu na Wydarzenie lub usunięcia z terenu Wydarzenia osoby będącej 
pod wpływem alkoholu lub osoby, której zachowanie stwarza zagro-
żenie dla tej osoby lub innych Uczestników.

3. Dzieci mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką do-
rosłych.

4. Odzież, buty, dodatki i wszelkie sprzęty oferowane przez Uczestni-
ków muszą być czyste i w dobrym stanie.

5. Każdy Uczestnik będzie miał do dyspozycji stoisko nie większe niż 
100 cm x 100 cm oraz stojak na ubrania.

6. Za wszelkie zniszczenia powstałe w wyniku działań Uczestnika od-
powiada sam Uczestnik.

7. Organizator nie odpowiada za zaginione lub uszkodzone podczas 
Wydarzenia rzeczy.

8. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne rozliczenia Uczestników z Urzędem Skar-
bowym.

§5. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Wydarzenia można przesyłać w formie elek-

tronicznej na adres e-mail: swap@fabrykaidei.pl w terminie nie póź-
niejszym niż 14 dni od daty wydarzenia.

2. Reklamacje przesłane po terminie nie określonym w ust. 1 nie będą 
rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące reklamacji będą podejmowane przez Organizato-
ra. Uczestnik zgłaszający reklamacje zostanie poinformowany o de-
cyzji drogą elektroniczną (informacja zwrotna przesłana zostanie 
na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja) w terminie 
14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Wydarzeniu oznacza zgodę jego Uczestnika na wa-

runki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Wydarzenia 
dostępny jest na stronie internetowej: www.facebook.com/CHOsowa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą mia-
ły zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Regulamin wydarzenia „Moda na wymianę”  
w Centrum Handlowym Osowa


