
REGULAMIN EVENTU  

„Stawiamy na miłość” 

z dnia 12.02.2022 r.  

1. Organizator. 

Organizatorem eventu pn. „Stawiamy na miłość” (dalej jako event)  jest Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000756630, 

NIP: 954-279-87-14, REGON: 381754838, ( zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Miejsce przeprowadzania eventu.  

Event przeprowadzany na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach (dalej: „Centrum”). 

Organizator uzyskał zgodę od właściciela Centrum  - 3 Stawy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000521713, posiadającą nadany nr NIP: 

5272719340 i REGON 147395958 na organizację eventu na terenie Centrum. 

Event odbywa się w dniu 12 lutego 2022 od godziny 12.00 do 20.00.  

3. Opis eventu oraz warunku uczestnictwa w evencie. 

W ramach organizacji eventu Organizator na terenie Centrum ustawił ściankę zdjęciową 

zaaranżowaną i tematycznie nawiązującej do „Walentynek” wraz z akcesoriami do wykonanie zdjęć 

oraz zapewnia wykonanie zdjęć przez profesjonalnego fotografa. 

Każda z osób pełnoletnich przebywająca na terenie Centrum sama lub z osobą/osobami 

towarzyszącymi może zgłosić chęć wykonania zdjęcia (dalej Uczestnicy), oraz wzięcia udziału 

konkursie zdjęć z nagrodami, który zostanie przeprowadzony po zakończeniu eventu w serwisie 

społecznościowym Facebook – dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: 

https://www.facebook.com/3Stawy/. (dalej Konkurs zdjęć). Konkurs zdjęć przeprowadzany jest na 

podstawie odrębnego regulaminu udostępnianego Uczestnikowi podczas eventu wraz z niniejszym 

regulaminem, oraz dostępny jest również pod adresem https://3stawy.pl/.  

Osoby niepełnoletnie zdjęcie wykonać mogą jedynie z osobami pełnoletnimi, które są ich rodzicami 

lub opiekunami prawnymi.  

Nie jest możliwe wykonanie zdjęcia bez zgody Uczestnika/Uczestników na udział w Konkursie. 

Przed wykonaniem zdjęcia Uczestnik/Uczestnicy składają pisemne oświadczenie, w treści którego 

wyrażają zgodę na udział w konkursie oraz publikację wizerunku zgodnie z treścią oświadczenia 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Nagrody za udział w evencie. 

Za udział w evencie Organizator przekaże Uczestnikom następujące nagrody: 

a) Pierwszym 10 (dziesięciu) Uczestnikom w każdej godzinie eventu wręczone zostaną karty 

podarunkowe (vauchery) o wartości 30 zł, do wykorzystania na terenie centrum handlowego 

3 Stawy. Łącznie w ciągu dnia zostanie wydane 80 kart podarunkowych o wartości 30 zł każda.  

https://www.facebook.com/3Stawy/
https://3stawy.pl/


b) Pozostałym Uczestnikom zostaną wręczone nagrody w postaci „słodkiego upominku”. 

Organizator przewidział 200 nagród „słodkich upominków” i będą one wydawane do 

wyczerpania tej ilości.  

5. Dane osobowe Uczestników.  

W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników informuje i oświadcza się, 

Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu i zbieranych na potrzeby organizacji 

eventu  jest spółka działająca pod firmą Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. 

Chłodnej 2; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 

w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, REGON: 

381754838 oraz 3 Stawy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 

Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000521713, posiadającą nadany nr NIP: 5272719340 i REGON 147395958  zaś 

pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na zasadach  wynikających Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania 

minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania eventu (w tym przechowywania, 

archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postepowania reklamacyjnego).  

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika. 

Wszelkie dane osobowe podawane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu 

realizacji eventu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”).  

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też 

podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia 

Administratorowi  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też 

udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez 

czas trwania eventu oraz konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej 

na poszczególny cel. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

6. Reklamacje  

Wszelkie reklamacje dotyczące eventu Uczestnicy  mogą zgłaszać Organizatorowi eventu.  

 

 

  



Załącznik do Regulaminu eventu „Stawiamy na miłość” 

Katowice,  12.02.2022 r. 
  

 

Zgoda na udział w konkursie „Stawiamy na miłość” 

oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 

Ja, niżej podpisany/podpisana ……………………………………………………………………………….……………., adres 
mailowy………………………………………, telefon kontaktowy…………………………….. oświadczam że: 

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie „Stawiamy na miłość”  który zostanie przeprowadzony w 
serwisie społecznościowym Facebook – dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: 
https://www.facebook.com/3Stawy/ w dniach 12-14.02.2022 r. (dalej Konkurs). 

2. Oświadczam, że Organizator Konkursu Grupa PRC Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. 
Chłodnej 2; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, REGON: 
381754838  umożliwił mi zapoznanie się z regulaminem Konkursu, zapoznałem się z jego treścią oraz 
akceptuję go bez zastrzeżeń.  

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz wizerunku osoby małoletniej: 
 

....................................................................................., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym  
(imię i nazwisko),                              (niewłaściwe skreślić) 

 
....................................................................................., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym  
(imię i nazwisko),                                     (niewłaściwe skreślić) 

 
....................................................................................., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym  
(imię i nazwisko),                                     (niewłaściwe skreślić) 

 
uwiecznionego na zdjęciu wykonanym w dniu  12.02.2022 r. podczas eventu pod nazwą „Stawiamy na 
miłość” na terenie Centrum Handlowego 3 Stawy w Katowicach przez Organizatora eventu Grupa PRC 
Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2, KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, 
REGON: 381754838  w Konkursie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego oświadczenia na zasadach 
przewidzianych w Regulaminie o którym mowa w ust. 2 niniejszego oświadczenia.  
Niniejsze wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że  zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronach 
internetowych oraz w kanałach social media, a także wykorzystane w trakcie wydarzeń 
organizowanych przez GRUPA PRC HOLDING Sp. z o.o, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, wpisanej do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897 na potrzeby 
promocyjne CH3Stawy. 
Powyższa zgoda  udzielona jest w zakresie wielokrotnego wykorzystywania wizerunku bez konieczności 
każdorazowego zatwierdzania. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 
zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium (przede wszystkim na Facebooku) w celu  wzięcia udziału 
w Konkursie, jak również  zorganizowania, przeprowadzenia, zapowiedzi, reklamy, promocji oraz relacji 
z Wydarzenia z moim udziałem, przede wszystkim na wszystkich i każdym z osobna polach eksploatacji. 
 

4. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych (jeżeli dotyczy również osób 
nieletnich wymienionych w niniejszym oświadczeniu)  jest spółka działająca pod firmą Grupa PRC 
Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chłodnej 2; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod 
numerem: KRS 0000756630, NIP: 954-279-87-14, REGON: 381754838 oraz 3 Stawy sp. z o.o. z siedzibą 

https://www.facebook.com/3Stawy/


w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000521713, posiadającą nadany 
nr NIP: 5272719340 i REGON 147395958  zaś pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na 
zasadach  wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 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”). 
Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do 
prawidłowego zrealizowania eventu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, 
postepowania reklamacyjnego).  
Wyrażam zgodę na przetwarzane danych moich osobowych oraz danych osobowych osób 
niepełnoletnich wskazanych w niniejszym oświadczeniu, których jestem rodzicem/opiekunem 
prawnym. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 
Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z 
art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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”).  
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też 
podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia 
Administratorowi  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też 
udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez 
czas trwania eventu oraz konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej 
na poszczególny cel. 
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzani oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. 

 

 

……………………………………………………………. 

Czytelny podpis udzielającego zgody  

 


