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REGULAMIN PLENEROWEGO KINA ROWEROWEGO 
realizowanego w ramach kampanii Grupy Impel pn. „To nas kręci” 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania pokazów plenerowego kina rowerowego, zwanych 

dalej Pokazem, będą przebywać na terenie ich przeprowadzania. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie 

trwania Pokazu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Pokazu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych 

na Pokazie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Pokaz, a także urządzeń, znajdujących się 

na nim. 

4. Organizatorem cyklu pokazów filmowych w ramach plenerowego kina rowerowego (zwanych dalej Pokazem) jest 

MarketCo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiego 1, działająca w imieniu spółek Grupy Impel.  

5. Wykaz podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Impel kwalifikowanych jako Organizator Pokazu, dostępny jest na 

stronie https://impel.pl/polityka-prywatnosci/  

6. Pokazy realizowane są w  ramach kampanii Grupy Impel pn. „To nas kręci” przy udziale Partnerów oraz Patronów, 

których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.kinorowerowe.pl 

§2 
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE  

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE POKAZU 

1. Pokazy realizowane są w okresie od 01.07.2022 roku do 02.09.2022 roku w wyznaczonych przez Organizatora 

lokalizacjach oraz terminach. Szczegółowe informacje udostępniane są przez Organizatora na dedykowanej Pokazom 

stronie internetowej www.kinorowerowe.pl 

2. Informacje o pokazach udostępniane będą również w mediach społecznościowych, powiązanych stronach 

internetowych oraz w kanałach Partnerów i Patronów , a także środkach masowego przekazu, jak i we wszelkich 

materiałach marketingowych, promocyjnych oraz informacyjnych wytworzonych na potrzeby promocji Pokazów.  

3. Uczestnicy Pokazu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pokazy obowiązani są zachować się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym Pokazie, a w szczególności przestrzegać postanowień 

Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im 

bezpieczeństwa i porządku. 

4. Osoby reprezentujące Organizatora wyposażone będą w odpowiednie Identyfikatory. 

5. Pokaz ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla mieszkańców aglomeracji danej lokalizacji Pokazu oraz zaproszonych 

gości, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w Pokazu. Wstęp jest wolny. 

6. Osoby małoletnie (do 13 roku życia) uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 

nimi pieczę. 

7. Limit miejsc w ramach danego Pokazu wyznaczany jest terenem, na którym Pokaz się odbywa, przy czym w każdym 

wypadku jest to nie więcej niż 500 osób łącznie (siedzących i stojących). 

8. Uczestnicy chcący zarezerwować sobie gwarantowane miejsce siedząca podczas Pokazu w określonej lokalizacji, 
powinni się zarejestrować poprzez dedykowany danemu Pokazowi formularz rezerwacji miejsc siedzących dostępny na 
stronie Pokazu udostępniony przez Organizatora za pośrednictwem platformy Evenea. Pierwszeństwo w zapewnieniu 
gwarantowanego miejsca siedzącego podczas Pokazu po stronie Uczestnika wiązać się będzie z udzieleniem zgód na 
marketing bezpośredni przez spółki Grupy Impel określone w § 1 ust. 5 Regulaminu.  

9. Dokonując rezerwacji uczestnik dobrowolnie przekazuje swoje dane Organizatorowi. Dane te zostaną wykorzystane do 

celów: 

a) rezerwacji miejsca siedzącego w danej lokalizacji, jak również kontaktu między Organizatorem a uczestnikiem 

np. w przypadku odwołania Pokazu, 
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b) rozpatrzenie złożonej reklamacji,  

c) zabezpieczenia roszczeń w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w § 2 pkt 18,  

d) otrzymywania informacji o aktualnych promocjach lub produktach Grupy Impel. 

10. Każdy uczestnik posiadający rezerwację online ma zapewnione miejsce siedzące w ramach danego Pokazu, jednak nie 
później niż do 30 minut przed planowanym rozpoczęciem filmu, na które zarejestrował udział. 

11. Liczba miejsc siedzących na Wydarzeniach jest ograniczona. Organizator przewidział od 100 do 300 Rezerwacji 
zapewniających miejsce siedzące w strefie danego Pokazu. 

12. O  możliwości nabycia rezerwacji decyduje kolejność złożonych drogą elektroniczną zgłoszeń. 
13. Uruchomienie zapisów na każdy z Pokazów rozpoczyna się nie później niż na 5 dni przed datą każdego z Pokazów. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania miejsca siedzącego uczestnika wydalonego z/niedopuszczonego 
do miejsca Pokazu na rzecz innych osób – tak samo w przypadku nieobecności na Pokazie, jak i nie przybycia najpóźniej 
ni na 30 minut przed rozpoczęciem Pokazu uczestnika posiadającego rezerwację miejsca. 

15. Zakazane jest: 

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętów znajdujących się na 

terenie Pokazu, 

b) jakiekolwiek działanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie Pokazu, a w szczególności rzucanie wszelkimi przedmiotami, a zwłaszcza twardymi 

i ostrymi, 

c) niszczenie trawników, krzewów i drzew oraz  infrastruktury znajdujących się na terenie Pokazu, 

d) wnoszenia na teren Pokazu przedmiotów, które posiadają ostre krawędzie, i mogą stanowić 

niebezpieczeństwo dla innych uczestników Pokazu, 

e) sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym oraz młodzieży do lat 18. 

16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

17. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Pokazu: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych, 

d) napojów alkoholowych, 

e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 

f) środków odurzających lub substancji psychotropowych 

g) wszelkich butelek szklanych, puszek metalowych oraz innych produktów spożywczych. W uzasadnionych 

przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym 

podpunkcie. 

18. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla uczestników, jak np. strefy techniczne 

oznaczone taśmami. 

19. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzanie zbiórek 

pieniężnych lub prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na terenie Pokazu podczas jej 

trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.  

20. Zabrania się prezentowania w trakcie Pokazu jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do 

zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby 

z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do 

którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. 

21. Zabrania się tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz 

hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy. 

22. Przedstawiciele Organizatora Imprezy – Ochrona oraz Pracownicy zatrudnieni do realizacji Pokazu, posiadający 

identyfikatory są uprawnieni do: 

a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, zwłaszcza w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub 

posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 17, 
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b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pokazu, 

c) stosowania siły fizycznej oraz technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub 

odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, 

d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego ,a także chronionego mienia. 

23. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę osobom, które: 

a) znajdują się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

b) posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, pirotechniczne, własne napoje 

alkoholowe, 

c) zachowują się agresywnie, obraźliwie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

d) odmawiają poddania się czynnościom kontrolnym opisanym w podpunkt 22 lit. a 

24. Uczestnicy Pokazu lub inne osoby przebywające na terenie Pokazu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie 

dźwięków oraz projekcji obrazu, mogących spowodować uszkodzenie słuchu i/lub wzroku. Uczestnicy Pokazu biorą w 

niej udział na własne ryzyko. 

25. Organizator utrwala przebieg Pokazu w postaci zdjęć i nagrań wideo w celu dokumentacji oraz promocji Pokazu i 

działalności Organizatora oraz Partnerów oraz Patronów w obecnej edycji i w przyszłych latach, co wiąże się z 

utrwalaniem i rozpowszechnianiem wizerunku osób przebywających na terenie Pokazu. Udział w Pokazie jest wyraźnym 

działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Pokazu. Osoby 

niewyrażające w/w zgody są zobowiązane do opuszczenia terenu Pokazu. Szczegółowe zasady utrwalania i 

rozpowszechniania wizerunku określa Klauzula Informacyjna stanowiąca załącznik nr 2 i jest integralną część 

Regulaminu. 

26. Wszelkie prawa do nazwy i logo imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.  

27. Status partnera, patrona Pokazu przyznaje wyłącznie Organizator. 

28. Do decyzji Organizatora należy wybór repertuaru filmów prezentowanych w ramach Pokazów.   
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty wzniesione na teren Pokazu. 

30. Uczestnik Pokazu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie Pokazu w 

stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora lub osób trzecich, których mienie 

znajduje się na terenie Pokazu za zgodą Organizatora. 

31. Organizator Pokazu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na publicznych parkingach usytuowanych 

w okolicy lokalizacji danego Pokazu. 

32. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, w razie wypadku mającego miejsce na terenie 

Pokazu są wyłączone z możliwości ubiegania się o odszkodowanie. 

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące 

poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za 

niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią    w szczególności: warunki atmosferyczne, 

awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne,  lub 

działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ 

na wykonanie zobowiązań. 

34. Każdemu uczestnikowi Pokazu przysługuje prawo wniesienia reklamacji, w tym w szczególności odnośnie poleceń 
obsługi Pokazów. 

35. Wszelkie reklamacje dotyczące obsługi Pokazów uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną nie później niż w 
terminie 48h od daty Pokazu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez 
Organizatora. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 

36. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny (mailowy uczestnika), jak również 
dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres: cc.info@impel.pl  z dopiskiem „Kino 
rowerowe”.  

37. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  
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38. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  
39. W wyniku rozpoznania reklamacji Organizator może podjąć decyzję o uwzględnieniu reklamacji albo jej 

nieuwzględnieniu wraz z uzasadnieniem. 
40. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji wiadomością zwrotną na adres e-mail wskazany w reklamacji.  
41. Niemożliwość przesłania decyzji wskutek niepodania lub nieprawidłowego (w tym nieczytelnego) podania niezbędnych 

danych nie obciąża Organizatora. 
42. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
§3 

DANE OSOBOWE 
Współadministratorzy Grupy Impel (wykaz podmiotów: https://impel.pl/polityka-prywatnosci/) współadministrują 

Twoimi danymi osobowymi w celu Twojego uczestnictwa w Pokazie Kina Rowerowego, jak również czynności z tym 

związanych (m.in. rezerwacji miejsca, kontaktu w sprawie Pokazu, rozpatrzenia reklamacji), a także publikacji zdjęć ze 

Pokazu  i wysłania do Ciebie treści marketingowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, a w zakresie przewidzianym przepisami również prawo do żądania ich usunięcia, przenoszenia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku wyrażenia zgody, 

możesz w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Masz również prawo do wniesienia skargi 

do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o tym jak przetwarzamy 

Twoje dane osobowe znajdziesz w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wydarzenia organizowane są i prowadzone na podstawie przepisów prawa polskiego oraz zasad określonych niniejszym 

Regulaminem. 

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady udziału w Pokazach. Wszelkie materiały promocyjno-
reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.  

3. Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu lub ogólnych 

przepisów prawnych mogą skutkować ich odpowiedzialnością prawną. 

4. Organizator zastrzega możliwość do zmiany lokalizacji jak i odwołania Pokazów (również tuż przed projekcją), np. w 

przypadku zmiany lub nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych (np.: prawdopodobieństwo burzy, silny 

wiatr, deszcz), ze względów bezpieczeństwa, jak i bez podania przyczyny. 

5. Organizator ze względu na plenerowy charakter Pokazów nie odpowiada za dyskomfort Uczestników i skutki związane 

z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jednocześnie zaleca Uczestnikom wyposażenie się w koc i odpowiedni 

ciepły/chroniący przed wiatrem i deszczem ubiór, dostosowany do miejsca i czasu odbywającego się ̨ Pokazu z 

uwzględnieniem zmieniających się ̨warunków atmosferycznych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana 
nie ograniczy praw słusznie nabytych przez uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana Regulaminu będzie 
podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną ̨udostępnione publicznie na stronie 
internetowej www.kinorowerowe.pl 

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

a. na stronie internetowej Pokazu, tj. www.kinorowerowe.pl,  

b. przy wejściu na teren Pokazu, 

c. na terenie Pokazu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania wyjątkowych decyzji i działań, wykraczających poza niniejszy 

Regulamin, wynikających z bieżących, niestandardowych sytuacji. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Regulamin wchodzi w życie dniem 1 czerwca 2022 roku i obowiązuje do zakończenia ostatniego Pokazu w dniu 

02.09.2022 roku. 
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11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Pokazem będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
powszechny dla siedziby Organizatora.  

12. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wszelkie pytania dotyczące Pokazów należy kierować na infolinię 

Organizatora pod adres e-mail: cc.info@impel.pl i/lub telefonicznie 800 190 911 i/lub korespondencyjnie MarketCo Sp. 

z o.o. ul. Słonimskiego 1, 50-304  Wrocław (z dopiskiem „Kino Rowerowe”). 
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Załącznik numer 1  

– Wykaz spółek Grupy Impel będącymi Organizatorem Pokazu:  

1. MarketCo Sp. z o.o. 

2. Impel S.A. 

3. Impel Facility Services Sp. z o.o. 

4. DC System Sp. z o.o. 

5. Impel System Sp. z o.o. 

6. Impel Catering Sp. z o.o. 

7. Consensus Company Sp. z o.o. 

8. Impel Rental Sp. z o. o. 

9. Praxima Krakpol Sp. z o.o. 

10. Impel Delivery Sp. z o.o. 

11. Impel Technical Security Sp. z o.o. 

12. Impel FM Services Sp. z o.o. 

13. Impel FM Partner Sp. z o.o. 

14. Gwarant Agencja Ochrony Sp. z o.o. 

15. Impel Provider Sp. z o.o. 

16. Impel Safety Sp. z o.o. 

17. Impel Defender Sp. z o.o. 

18. Impel Solutions Sp. z o.o. 

19. Impel Security Solutions Sp. z o.o. 

20. ARS MEDICA Sp. z o.o. 

21. Nieruchomości Partner Sp. z o.o. 

22. Climbex Sp. z o.o. 

23. Impel Synergies Sp. z o.o. 

24. Impel Visual Solutions S.A. 

25. Sanpro Synergy Sp. z o.o. 

26. Promenergo Sp. z o.o. 

27. SI-Consulting Sp. z o.o. 

28. Impel Business Solutions Sp. z o.o. 

29. Business Tax Professionals Sp. z o.o. S.K. 

30. Impel Cash Solutions Sp. z o.o. 

31. Impel ATM Management Sp. z o.o. 

32. Hospital Service Sp. z o.o 

33. HR for Business Sp. z o.o. 

34. Impel Perfekta Sp. z o.o. 
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Załącznik numer 2  

– Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:  

Na podstawie przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: RODO), poniżej przekazujemy 

informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

Administrator oraz dane kontaktowe:  

Współadministratorami Państwa danych osobowych są Organizatorzy Pokazu, dalej „Administrator”. 

Punktem kontaktowym dla Państwa, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Impel SA, ul. Słonimskiego 1, 50-304 

Wrocław, adres e-mail: iod.isa@impel.pl – prosimy i dodanie w treści tematu/wiadomości dopisku: Zgoda KINO ROWEROWE.  

Inspektor Ochrony Danych i dane kontaktowe: 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych 

iod.isa@impel.pl  

Cele, ich podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych osobowych:  

Państwa dane osobowe jako Uczestników Pokazu, przetwarzane są w następujących celach oraz w okresach niezbędnych do ich 

realizacji: 

• rezerwacji miejsca siedzącego w danej lokalizacji, kontaktu między Organizatorem a uczestnikiem np. w przypadku 

odwołania Pokazu lub rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w okresie nie 

dłuższym niż do 2 dni od zakończenia Pokazu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji 

powyższego celu przetwarzania,  

• wykorzystania wizerunku uwidocznionego w ramach materiałów audiowizualnych (zdjęcia, nagrania wideo 

wykonywanych podczas Pokazu, służących dokumentacji oraz promocji Pokazu i działalności Administratora, za 

pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych i innych kanałów komunikacji określonych §2 pkt 2 niniejszego 

Regulaminu, na podstawie zgody  (art.. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające - do 

czasu cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych osobowych,  

• zabezpieczenia roszczeń w przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w § 2 pkt 18    Regulaminu oraz dla 

wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (dla realizacji prawnie 

usprawiedliwionych interesów Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących 

przepisów, 

• otrzymywania informacji o aktualnych promocjach lub produktach Grupy Impel– wysyłania ofert, odpowiedzi na 

zapytania i treści marketingowych za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (SMS, telefon, poczta e-mail) 

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji własnej i marketingu własnego, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne –  okres przetwarzania danych 

osobowych do momentu odwołania ww. zgód. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

otrzymywania informacji od Administratora 

o Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji powyższych celów przetwarzania, nie podlegają 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 
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Zakres danych osobowych:  

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: 

o adres e-mail, 

o imię i nazwisko, 

o numer telefonu (opcjonalnie), 

o wizerunek – który ew. pozyskiwany będzie w trakcie trwania Pokazu. 

Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. 

podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Pokazu, a także 

inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych.  Odbiorcami wizerunku, utrwalonego podczas trwania Pokazu 

mogą być również Partnerzy i Patroni Pokazu, których wykaz dostępny jest na stronie www.kinorowerowe.pl, którzy będą 

wykorzystywać dane dla w celu dokumentacji oraz promocji Pokazu i swojej działalności. Dane osobowe mogą również być 

udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (kraje trzecie i organizacje międzynarodowe): 

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski 

Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę Administratora z dostawcami usług w ramach realizacji 

celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z 

prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez 

Komisję (UE). 

Przysługujące uprawnienia:  

Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo 

ponadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz 

przenieść dane osobowe. Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Jeżeli wybrałeś kanał komunikacji do przesyłania treści marketingowych przez Grupę Impel – wyraziłeś zgodę,   możesz ją cofnąć 

w dowolnym momencie.  Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz 

treści marketingowe, względnie wypisania się z subskrypcji w polu ANULUJ SUBSKRYPCJĘ (link generowany automatycznie w 

treści wysłanej wiadomości e-mail). Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz otrzymywać dłużej od 

nas treści marketingowej. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, 

które dokonało się przed tym cofnięciem.  

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo, mają Państwo prawo wniesienia skargi związanej 

z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe 

informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 
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