WARUNKI UCZESTNICTWA W
WARSZTATCH KULINARNYCH HASHIMOTO
ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY PARK ROZWOJU SP. Z O.O. W
WIELICZCE
1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych Hashimoto (dalej jako Warsztaty) jest Powiatowy
Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 105, NIP 6832075715, REGON
122395389, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 395406 przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o
kapitale zakładowym w wysokości 15 552 000,00 zł, zwany dalej Organizatorem.
2. Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych
3. Warsztaty odbędą się w Kampusie Wielickim, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka w
terminach wskazanych przez Organizatora.
4. Warsztaty prowadzone będą przez profesjonalnego kucharza.
5. Warsztaty obejmować będą wspólne przyrządzanie potraw według ustalonego menu z
produktów dostarczonych przez Organizatora połączone z konsumpcją.
6. Klient wyraża chęć wzięcia udziału w Warsztatach poprzez zapis w Panelu Klienta.
7. Panel Klienta to aplikacja oparta na przeglądarce sieci web pozwalająca na zapisy na
zajęcia, dokonywania płatności za usługi oferowane przez Powiatowy Park Rozwoju sp. z
o.o oraz na dostęp do historii aktywności Klienta, dostępna pod adresem
www.kampuswielicki.pl.
8. Do wzięcia udziału w Warsztatach uprawnione są osoby, które w terminie nie później niż
5 (pięciu) dni przed data Warsztatów dokonają zgłoszenia – dalej zwane Uczestnikami.
9. Koszt udziału w Warsztatach wynosi 150 zł brutto od osoby.
10. Opłata powinna być dokonana poprzez przelew elektroniczny bezpośrednio z poziomu
Panelu Klienta, nie później niż na 5 (pięć) dni przed ustalonym terminem Warsztatów. Za
moment dokonania wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania jej na rachunku bankowym
Organizatora.
11. Brak wpłaty, o której mowa w pkt 10 skutkuje wykreśleniem z listy Uczestników i
uruchomieniem listy rezerwowej.
12. Organizator ma prawo odwołać Warsztaty ze względu na zbyt małą ilość Uczestników,
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w Warsztatach lub z innej ważnej przyczyny, w tym
z powodu siły wyższej, o czym poinformuje Uczestników drogą telefoniczną i/lub
mailową.
13. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora z przyczyn wskazanych w pkt 12
dokonana przez Uczestnika wpłata zostanie mu zwrócona.
14. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wzięcia udziału w Warsztatach dokonana
opłata nie podlega zwrotowi.
15. Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych, w tym wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas Warsztatów wraz
z jego wykorzystaniem w relacjach filmowych i fotorelacjach publikowanych na stronach
internetowych, mediach społecznościowych Organizatora, a także w innych materiałach
marketingowych (plakaty, ulotki, itp.) - art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,
16. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w
Wieliczce (32-020), przy ul. Piłsudskiego 105, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 395406, kapitał zakładowy 15 552 000,00 zł, NIP
683-207-57-15,
17. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Powiatowy
Park Rozwoju sp. z o.o., m.in. realizacji Warsztatów - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz, jeśli
wyrażona zostanie odpowiednia zgoda, w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia.
18. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uczestniczące w realizacji świadczonych
usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
19. Dane osobowe przechowywane będą przez czas prawnie usprawiedliwionego interesu
administratora (art.6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub w przypadku zgody na marketing do momentu odwołania
zgody.
20. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe posiada prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych.
21. Każdy kto udostępnił swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować
będzie niemożnością świadczenia usług.

