REGULAMIN
Gali 30-lecia GWSH

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa prawa i obowiązki uczestników Gali 30-lecia GWSH.
Organizatorem Gali 30-lecia (dalej: Gala) jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod
numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522, zwana w dalszej części Organizatorem.
Gala 30-lecia odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. od godz. 18, w Teatrze Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach.
Organizator zastrzega, że ze względu na siłę wyższą, ma prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej
wskazanych elementów, do chwili rozpoczęcie Gali.
Uczestnikami Gali mogą być osoby, które:
a) otrzymały zaproszenie na Galę od Organizatora;
b) dokonały rejestracji.
Wejście na Galę następować będzie na podstawie weryfikacji listy obecności Uczestników.

§2
REJESTRACJA UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja na formularzu jest obowiązkowa. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia oraz informuje
o akceptacji lub odmowie przyjęcia zgłoszenia.
Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Gali upływa w dniu 3 czerwca 2022. Rejestracja po tym
terminie możliwa będzie jedynie za zgodą Organizatora, w miarę dostępności miejsc.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez
Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Gali.
Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Gali oznacza akceptację
postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych
ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
Uczestnik nie ponosi żadnych opłat w związku z uczestnictwem w Gali. Koszt ewentualnego pobytu
i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
2.

3.

Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora, w przeciwnym wypadku
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika z Gali.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się: klęski
żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, ograniczenia
funkcjonowania Uczelni lub zamknięcia miejsca Gali, ze względów epidemiologicznych lub inne regulacje
związane z epidemią, które uniemożliwiają realizację Gali, przerwy w dostawie mediów lub wszelkie inne
okoliczności lub przyczyny niezależne.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone
lub skradzione podczas Gali.

4.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie
obiektu.
§4
DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 informujemy Państwa, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w
Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni
Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 954-00-07-281; REGON: 272199522.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl lub na adres GWSH, z dopiskiem „IOD”.
3. Pana/Pani dane osobowe są niezbędne do rejestracji uczestnictwa w Gali, komunikowania się w celach
organizacyjnych oraz udokumentowania jej przebiegu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest
a) art. 6 ust. 1 lit. a, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;
b) art. 6 ust. 1 lit. b tj.: będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej
z Panią/Panem przez Organizatora Gali;
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c tj.: będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku
ciążącego na Administratorze oraz dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz
realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne umożliwieniu GWSH organizacji Gali.
6. Dane osobowe, której zbieramy: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane, które zostaną
nam udostępnione w formularzu.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.
8. Odbiorcami przekazanych nam danych osobowych będą:
a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych
b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
c) podmioty świadczące dla Administratora usługi niezbędne do przeprowadzenia Gali, wyłącznie
w zakresie w jakim jest to niezbędne, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych
osobowych;
d) partnerzy Administratora, na podstawie stosownych umów o powierzeniu danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody lub terminu określonego
przepisami prawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody (jeśli taka była udzielona) w dowolnym momencie.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
12. Administrator informuje, że rejestracja oraz udział w wydarzeniu są jednoznaczne z wyrażeniem świadomej
i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.

§5
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1.
2.

Podczas Gali Organizator może przeprowadzić sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów
dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
Uczestnictwo w Gali jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej, dobrowolnej zgody na nieodpłatne,
nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie, obróbkę, powielenie

3.

i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach,
wykonanych podczas Gali bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych,
promocyjnych i reklamowych Gali.
Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrani wykonane podczas Gali mogą być
umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Organizatora oraz portalach
społecznościowych, między innymi Facebook, Instagram, itp.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gala ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009
roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm.).
Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Gali będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Gali i są
równoznaczne z zaakceptowaniem ich przez Uczestnika.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

