
Regulamin Strefy Lecha
1.   Organizatorem Strefy Lecha jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szwajcarskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł - właściciel marki Lech, zwana dalej Organizatorem.

2.   Strefa Lecha otwarta jest dla gości od dnia 31.07.2018 od godz. 14:00 do dnia 5.08.2018 do godz. 14:00.

3.   Wejście na teren Strefy Lecha oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.   Na teren Strefy Lecha mogą wejść tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie pozostają pod wpływem  
alkoholu lub środków odurzających.

5.   Do Strefy Lecha zabronione jest wnoszenie: szklanych lub ostrych przedmiotów, parasolek, plecaków, dużych toreb, noży, broni oraz innych  
niebezpiecznych przedmiotów, lub przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie Strefy Lecha.

6.   Każda osoba przebywająca w Strefie Lecha zobowiązana jest do niepodejmowania zachowań ryzykownych, stwarzających niebezpieczeństwo 
dla życia i zdrowia innych osób, zachowań uznanych za wulgarne, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Na terenie Strefy Lecha należy 
bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu, regulaminu 24. Pol’and’Rock Festiwal Kostrzyn n/Odrą 2018 oraz respektować polecenia ochrony lub  
Organizatora.

7.   Zakazane jest niszczenie mienia Organizatora. W przypadku zniszczenia mienia Organizatora przez osobę odwiedzającą Strefę Lecha lub przejawiania 
innego zachowania wywołującego szkodę ponosi ona odpowiedzialność prawną za wyrządzoną szkodę.

8.   W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą Strefę Lecha pkt. 5-7 regulaminu Organizator ma prawo zapewnić porządek poprzez skorzystanie 
z pomocy agentów ochrony, służb porządkowych, Policji i usunąć taką osobę ze Strefy Lecha.

9.   Osoba przebywająca w Strefie Lecha wyraża nieodpłatnie zgodę na utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dowolną techniką bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych swojego wizerunku utrwalonego z przebywaniem w Strefie Lecha za pośrednictwem dowolnego medium w celu dokumen-
tacyjnym, reklamowym, promocyjnym, informacyjnym. Wizerunek osoby przebywającej w strefie Lecha może być przetwarzany elektronicznie, kadro-
wany, bądź może stanowić element większej całości w szczególności może być zestawiony z wizerunkami innych osób, może być opatrzony tekstem 
oraz komentarzem słownym lub muzycznym w przypadku nagrań filmowych. Nagrania filmowe mogą być przemontowywane, zmieniane, mogą stanowić 
element większej całości, mogą być dodawane do innych materiałów o charakterze promocyjnym, informacyjnym, reklamowym lub dokumentacyjnym.  
Powyższa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji wizerunku w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) w szczególności rozpowszechniania za pośrednictwem 
wizji i fonii, a także w Internecie między innymi na takich portalach jak Facebook, Twitter, YouTube itp. oraz zamieszczanie w materiałach drukowanych 
lub wyświetlanych publicznie. Zgoda na utrwalenie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wizerunku upoważnia Organizatora do przenoszenia praw  
do wykorzystania wizerunku na inne podmioty, bez dodatkowej zgody osoby przebywającej w Strefie Lecha. Jednocześnie osoba przebywająca  
w strefie Lecha zrzeka się wszelkich roszczeń majątkowych z tytułu utrwalenia, zwielokrotniania i rozpowszechniania swojego wizerunku w celach 
określonych powyżej. 

10.   Osoba przebywająca w Strefie Lecha wyraża również zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (w tym wizerunku) dla celów promocyjnych,  
informacyjnych, reklamowych lub dokumentacyjnych przez Organizatora w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym.

11.   Potwierdzeniem udzielenia zgód, o którym mowa w ust. 9 i 10 powyżej przez osobę przebywającą w Strefie Lecha jest fotografia tej osoby wraz  
z informacją o treści „Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku zgodnie z Regulaminem Strefy Lecha, którego treść została mi udostępniona.” 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1)  Administratorem danych osobowych osoby przebywającej w Strefie Lecha jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-285 Poznań, 
ul. Szwajcarska 11, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000086269, o numerze NIP 6460325155, o numerze REGON 270546630, o kapitale zakładowym w wysokości 31.365.217,50 złotych w całości 
wpłaconym Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  pod adresem: 
rodo@asahibeer.pl.

 2)  Dane osobowe osoby przebywającej w Strefie Lecha będą przetwarzane przez Administratora w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych 
lub dokumentacyjnych określonych powyżej na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 3)  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3  jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem wejścia do Strefy Lecha przez osobę,  
której dane dotyczą. Odmowa podania danych osobowych będzie wiązała się z uniemożliwieniem wejścia do Strefy Lecha.

 4)  Dane osobowe osoby przebywającej w Strefie Lecha nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 5)  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
 6)  Do danych osobowych osoby przebywającej w Strefie Lecha mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności 

hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe, a także związane z organizacją imprez masowych. 
Dane osobowe mogą zostać również przekazane organizatorom 24. Pol’and’Rock Festiwal Kostrzyn n/Odrą 2018 jak również odbiorcom materiałów 
promocyjnych, informacyjnych, reklamowych lub dokumentacyjnych Administratora.

 7)  Wobec osób przebywających w Strefie Lecha na podstawie przekazanych przez nie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany. 

 8)  Osobie przebywającej w Strefie Lecha przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, 
że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9)  Osobie przebywającej w Strefie Lecha w każdym czasie przysługuje również prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem  
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10.   Organizator może bez podania przyczyny zamknąć Strefę i wezwać osoby w niej przebywające do jej opuszczenia.

11.   Regulamin dostępny jest do wglądu w Strefie Lecha oraz na stronie http://polandrockfestival.pl/o-festiwalu/regulaminy i obowiązuje w dniach 31.07.2018-
5.08.2018.

12.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. (t.j. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).


