REGULAMIN WYDARZENIA DZIEN DZIECKA 2018
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „Dzień Dziecka w Decoroom” („Wydarzenie”) jest
Decoroom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62B, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289550, wysokość
kapitału zakładowego: 50.100 złotych, NIP: 701-01-40-539 („Organizator”).
2. Wydarzenie odbywać się będzie w dniu 28.05.2018r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w
showroom’ie Decoroom przy ul. Nowogrodzkiej 62 B 1 w Warszawie.
3. Nie jest możliwy zdalny udział w wydarzeniu.
4. Uczestnikami Wydarzenia mogą ̨być́ osoby, które otrzymały zaproszenie na wydarzenie drogą
mailową lub poprzez doręczenie osobiste dedykowanego zaproszenia.
5. Wszystkie dzieci poniżej 17 roku życia przebywają w Dniu Dziecka pod opieką rodziców lub
opiekunów prawnych.
6. Uczestnicy znajdujący się na Dniu Dziecka, którzy dopuszczać się będą zakłócenia porządku,
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Dnia Dziecka, naruszać dobre obyczaje lub które
wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać Regulaminu będą
wyproszone z imprezy.
7. Na teren showroom’u Decoroom mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe oraz będące pod
wpływem środków odurzających.
8. Osoby obecne na Dniu Dziecka mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na nim, a w szczególności przestrzegać Regulaminu.
9. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatorów lub
Współorganizatora.
10. Na terenie showroom’u Decoroom obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych:
broni, petard, zimnych ogni, rac, itp. oraz alkoholu i środków odurzających.
11. Zabrania się wprowadzania lub wnoszenia na teren showroom’u Decoroom psów lub innych
zwierząt.
12. Zabrania się niszczenia urządzeń i mienia znajdującego się na terenie showroom’u Decoroom.
13. Uczestnicy, którzy dokonali zniszczenia / uszkodzenia dóbr znajdujących się na terenie
showroom’u Decoroom w Dniu Dziecka pokryją na własny koszt wartość koniecznych napraw.
14. Uczestnik Dnia Dziecka zobowiązany jest do informowania Organizatorów i Współorganizatora
o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
15. Uczestnicy Dnia Dziecka mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych w
programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach.
Informacja dla uczestników wydarzenia Dzień Dziecka w Decoroom

Szanowni Państwo, informujemy, iż biorąc udział w wydarzeniu Dzień Dziecka w Decoroom 2018,
Państwa dane osobowe, w postaci wizerunku (w formie zdjęcia lub nagrania video) mogą być
umieszczone na stronie internetowej www.decoroom.eu lub/i na profilach w mediach
społecznościowych należących do Decoroom Sp. z o.o.
Dlatego też, zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku,
Administratorem danych osobowych jest Decoroom Sp. z o.o. Dane osobowe w postaci wizerunku
(zdjęcia lub nagranie video) przetwarzane są w celach marketingowych oraz PR, prowadzonych za
pośrednictwem strony internetowej należącej do Administratora lub za pośrednictwem

ogólnodostępnych mediów społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Ponieważ Administrator
może przetwarzać Państwa dane osobowe w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż
dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim wyłącznie w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa lub są powierzane na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie
z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania
danych osobowych). Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji wymienianych powyżej celów przez czas nieokreślony lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do: żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o
wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie
przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych
w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (po 25 maja 2018 do organu będącego następca
GIODO). Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych
osobowych może mieć charakter dobrowolny i w każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę
lub zgłosić się do Administratora o usunięcie przetwarzanych danych osobowych. Informuje się, iż dane
osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego. W przypadku przekazywania danych osobowych
do państwa trzeciego, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie w oparciu o postanowienia zawarte
w rozdziale V RODO, art. 45, art. 46, art.49. Informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych nie
podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku wystąpienia
profilowania, Administrator danych dokona należytej staranności w celu poinformowania Państwa o
takiej zmianie.

