
Regulamin warsztatów 

 
Organizatorem warsztatów jest Karuzela Familijna działająca pod firmą Cudotwórnia Sp. z o.o. z 

siedzibą w Sosnowcu przy ul. Orląt Lwowskich 93, NIP: 644 351 93 88  oraz Stowarzyszenie 

Mamy Mamom Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, Plac Tadeusza Kościuszki 5 (zwana dalej 

Organizatorami). 

 

Postanowienia Ogólne: 

§1 

1. Regulamin dotyczy Spotkania pt. Coffee Mum organizowanego 16 marca 2020 r. 

(dalej„Spotkanie”). 

2. Spotkanie odbędzie się w terminie: 16 marca 2020 r. od godz. 10:30 do 13:30. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych. 

4. Uczestnik dokonując zgłoszenia w sposób wskazany przez Organizatorów wyraża 

jednocześnie zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 §2 

1. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu następuje poprzez wypełnienie przez każdego uczestnika 

formularza rejestracji na stronie portalu evenea 

2. Organizator może zastrzec inną formę zapisu na Spotkanie, po uprzednim poinformowaniu 

uczestników. 

 

§4 

1. Zgłoszenie udziału w Spotkaniu jest równoznaczne z: 

a. potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i 

wyraża zgodę na wzięcie udziału w Spotkaniu na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie; 

b. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - 

Dz.Urz. UE L 119, s. 1 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 



(Dz. U. nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami, 

c. wyrażeniem przez każdego z Uczestników zgody na utrwalenie swojego wizerunku oraz 

wizerunku swojego dziecka i ich publikację za pomocą fotografii i filmów w celach 

relacji ze Spotkania oraz promocji usług Organizatora, a także na ich publikację w 

prasie, telewizji, intranecie oraz na mediach społecznościowych i stronach należących 

do Cudotwórnia Sp. z o.o. Stowarzyszenia Mamy Mamom Sosnowiec oraz stron należących do 

Pomysłowych Rodziców (Katowice ul. Wojciecha 40C/14 , NIP:9541700185 ), Sala Zabaw 

Kangurek (NIP 644 354 59 25 , Sosnowiec ul Henryka Sienkiewicza 3) , Izabela Gawron Fotografia 

Studio Projekt Spółka z o.o.NIP 6492316136 Przetwarzanie danych jest uzasadnione prawidłowym 

wykonaniem usługi i realizacją Spotkania oraz marketingiem własnych produktów Organizatorów i 

Partnerów Spotkania. 

 

§5 

1. Administratorem danych jest Cudotwórnia Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, 41-208, ul. 

Orląt Lwowskich 93, NIP 6443519388 . Dane przetwarzane są wyłącznie dla celów prawidłowej 

realizacji i świadczenia usługi w postaci organizowanego Spotkania. 

Jedynymi odbiorcami danych są osoby, które zostały do tego upoważnione lub 

powierzono im przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów służbowych i 

księgowych. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych ma prawo dostępu do 

swoich danych, do cofnięcia zgody, sprostowania danych, usunięcia danych, 

przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu do 

ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzoru, chyba że obowiązek ich 

przechowywania w niezmienionej formie wynika z odrębnych regulacji prawnych. 

 

2. Dane osobowe niezbędne do rejestracji zostaną usunięte nie później niż 30 dni od 

zakończenia Spotkania. Utrwalony wizerunek uczestników oraz ich dzieci będzie 

przechowywany do ustania celu dla jakiego został zgromadzony, tj. publikowania relacji 

ze Spotkania, promocji usług i marketingu produktów własnych Organizatora. 

 

3. Organizator oświadcza, iż dane podane przez uczestników przy rejestracji nie zostaną 

udostępnione podmiotom trzecim. Utrwalony wizerunek uczestników  

zostanie opublikowany na portalach Facebook oraz Instagram na zasadach określonych 

w ich regulaminach, a także będzie przetwarzane przez partnerów Spotkania. 

4. Fotografie wykonane w ramach zorganizowanej sesji zdjęciowej podczas Spotkania zostaną 

udostępnione wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Spotkania.  



5. Każdy uczestnik ma zapewnione jedno zdjęcie z sesji za darmo, reszta według opłat podanych 

przez Izabelę Gawron. 

§6 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Spotkaniu bez podania przyczyny. 

2. Uczestnik jest proszony o poinformowanie Organizatora o swojej nieobecności drogą 

mailową na: magda@karuzelafamilijna.pl lub mamymamomsosnowiec@gmail.com 

 

§7 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W razie zmiany Uczestnicy 

zostaną stosownie powiadomieni. 

2. Organizator ma prawo odwołać Spotkanie bez podania przyczyny. 

5. Rejestracja na wydarzenie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wydarzenia.  

§8 

1. Udział dzieci płatny według cennika Sali Zabaw Kangurek. 

2. Dzieci poniżej 1 roku życia mają wejście gratis, 

3. Podczas Spotkania jest organizowana sesja zdjęciowa. Zdjęcia płatne według cennika 

podanego przez fotografa. Z sesji przysługuje jedno darmowe zdjęcie. 

 

 

mailto:magda@karuzelafamilijna.pl

