
Regulamin Banku Podróży 28. Pol’and’Rock Festival 2022 

 

1. O Banku Podróży 

1.1. Platforma internetowa „Bank Podróży” (dalej jako „Bank Podróży) powstała, żeby powiązać ze sobą osoby, 

które chcą wspólnie jechać na 28. Pol’and’Rock Festival (dalej jako „Festiwal”). 

1.2. Administratorem Banku Podróży jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie 

(dalej jako „Fundacja WOŚP”) - organizator Festiwalu. 

1.3. Fundacja WOŚP nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy użytkownikami – Bank Podróży, służy wyłącznie 

umieszczaniu ogłoszeń dotyczących wspólnych przejazdów na Festiwal. 

 

2. Sposób funkcjonowania Banku Podróży 

2.1. W Banku Podróży można umieszczać następujące ogłoszenia dotyczące dojazdu na Festiwal: 

A. osób, które mają do zaproponowania miejsce np. we własnym samochodzie, autobusie itp., 

B. osób, które takiego miejsca poszukują,  

C. osób, które chcą wspólnie jechać środkami transportu zbiorowego. 

2.2. Wymiana informacji między osobą, która umieściła ogłoszenie a osobą chętną do skorzystania z zamieszczonego 

ogłoszenia odbywa się poza Bankiem Podróży – za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnionych przez 

użytkowników np.  drogą mailową. 

2.3. Umieszczenie ogłoszenia w Banku Podróży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

i upublicznienie w Banku Podróży treści ogłoszenia wraz z podanym przez użytkownika adresem e-mail. 

2.4. Publikacja ogłoszenia następuje po potwierdzeniu oferty za pośrednictwem linku aktywacyjnego przesłanego 

na podany przez użytkownika adres e-mail. 

2.5. Bank Podróży ma charakter niekomercyjny. Można w nim umieszczać ogłoszenia związane ze wspólnym 

ponoszeniem kosztów przejazdu, ale muszą być one wyraźnie oznaczone (prosimy o pamiętaniu, iż pobieranie 

kwot wyższych niż odpowiednia część rzeczywiście poniesionych kosztów np. paliwo, opłaty drogowe, skutkuje 

obowiązkiem uiszczenia podatku od uzyskanego dochodu). 

 

3. Zbiór zasad Banku Podróży 

3.1. Dostęp do Banku Podróży jest ogólnodostępny i dlatego prosimy o zachowanie powszechnie przyjętej kultury 

osobistej i nie używanie w swoich wpisach wulgaryzmów - nawet jeśli ich celem nie jest obrażenie innych osób. 

3.2. W Banku Podróży nie można umieszczać ogłoszeń niezwiązanych z dojazdem na Festiwal, a także ogłoszeń 

nieobyczajnych. 

3.3. Zabrania się korzystania z danych użytkowników (w tym adresu e-mail) w celach innych niż umówienie się na 

dojazd na Festiwal. 

3.4. Organizator Banku Podróży zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów (bez podania przyczyny i bez 

uprzedzenia), jeśli są one sprzeczne z celem istnienia Banku Podróży lub z dobrymi obyczajami. 

3.5. Organizator Banku Podróży nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia mające miejsca podczas podróży, w czasie 

kontaktu między osobami korzystającymi z Banku Podróży oraz za realizację zawartych porozumień. 

 

4. Przetwarzanie danych osobowych 

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie 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 (dalej RODO) informuję, iż: 

4.1. administratorem danych osobowych jest Fundacja WOŚP; z administratorem można skontaktować się 

telefonicznie, pod numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod 

adresem wosp@wosp.org.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c.  



4.2. wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: dane.osobowe@wosp.org.pl.  

4.3. Twoje dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wskazanym w niniejszym Regulaminie, a ich zakres wynika 

z treści opublikowanej przez Ciebie wiadomości w Banku Podróży (np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-

mail, adres); Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub osoby, która opublikowała Twoje 

dane w Banku Podróży.  

4.4. Podstawy przetwarzania danych osobowych: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – publikując informacje w Banku Podróży akceptujesz zasady jego funkcjonowania 

określone w niniejszym Regulaminie, w tym w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych 

osobowych przez Fundacje WOŚP (dorozumiana zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

– przystąpienie do umowy adhezyjnej; jeżeli inna osoba publikuje Twoje dane osobowe to uznajemy, że 

zostały one pozyskane od Ciebie i wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na ich publikację). 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, w związku z prowadzeniem 

i serwisem/administrowaniem danymi w Banku Podróży.  

4.5. odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich 

usług, w tym informatycznych, marketingowych i promocyjnych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym 

umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych 

w swoich celach; Fundacja WOŚP zaznacza, że Twoje dane osobowe mogą być przekazane organom kontroli 

– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

4.6. co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej; Fundacja WOŚP korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych 

osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz 

zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych 

przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:   

a) oświadczenie o ochronie prywatności - https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement,  

b) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) - https://www.microsoft.com/pl-

pl/servicesagreement/, 

w ramach usług Microsoft, dane wprowadzone do Microsoft Office 365 będą przetwarzane  

i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft Office w 

dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji”, wskazano iż dane przetwarzane są na terenie Unii 

Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług 

Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych; Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, 

obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, 

nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod 

adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.  

4.7. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, dla których zostały 

pozyskane (nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2022 r.) lub do momentu przekazania przez Panią/Pana 

informacji o konieczności zaprzestania ich przetwarzania (usunięcia danych z Banku Podróży); w tym celu 

prześlij wiadomość e-mail na adres: transport@wosp.org.pl 

4.8. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.  

4.9. w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, 

fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.  

4.10. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania. 
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