REGULAMIN AKCJI TRZYMILIONOWY KLIENT W AQUADROMIE
1. Organizatorem akcji „TRZYMILIONOWY KLIENT W AQUADROMIE”, jest Aquadrom
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Kłodnickiej 95 A, 41-706 Ruda Śląska,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504,
kapitał zakładowy 60.895.150,00 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie Śląskiej,
zwanym dalej „Aquadrom”, znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej
95A.
3. Beneficjentem akcji jest trzymilionowy klient parku wodnego Aquadrom w Rudzie
Śląskiej (dalej Trzymilionowy Klient).
4. Trzymilionowy Klient otrzyma, po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, nagrodę
w postaci imiennego karnetu uprawniającego do dwugodzinnych pobytów w Strefie
Rekreacji i Sportu oraz Saunarium na zasadach i w okresach wskazanych poniżej.
5. Karnet może być wykorzystywany w okresie jego ważności we wszystkie dni, w
których otwarty jest obiekt Aquadrom.
6. Karnet jest ważny do 30 grudnia 2019 roku.
7. Z karnetu można korzystać nie więcej niż jeden raz w ciągu dnia.
8. W trakcie wręczenia nagrody będą robione fotografie dokumentujące akcję i za zgodą
uczestnika mogą być rozpowszechniane w szczególności w:
a) mediach, w tym elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach i innych materiałach promocyjnych.
9. Trzymilionowy klient wyłoniony zostanie na podstawie danych uzyskanych z systemu
obsługi klienta funkcjonującego w obiekcie.
10. Trzymilionowy klient by wziąć udział w akcji i odebrać nagrodę jest zobowiązany do
zaakceptowania niniejszego regulaminu.

11. Karnet nie dotyczy innych, dodatkowo płatnych atrakcji w tym gastronomii, sklepu
sportowego.
12. Cenę za korzystanie z dodatkowych usług reguluje cennik.
13. Zarządzający może czasowo ograniczyć wejście Klientów do Aquadromu z powodu
osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających.
14. Aquadrom nie gwarantuje dostępu do każdej strefy, atrakcji i urządzeń w każdym
czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów lub konserwacji,
względnie wykorzystania poszczególnych stref lub atrakcji dla dedykowanych zajęć.
Każda osoba zamierzająca korzystać z Aquadromu może uzyskać informację o zakresie
usług świadczonych w danym czasie bądź występujących w tej mierze ograniczeń,
decyzje co do korzystania z Aquadromu podejmuje na własne ryzyko.
15. Korzystając z karnetu Trzymilionowy Klient zobowiązany jest do przestrzegania
oraz podlega ograniczeniom przewidzianym w Regulaminie korzystania z Aquadromu
dostępnym w recepcji Aquadromu oraz na stronie internetowej Aquadromu.
16. W przypadku wykorzystania karnetu w wysokości przekraczającej kwotę wolną od
podatku posiadacz karnetu otrzyma dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11%
wartości nagrody.
17. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w punkcie 16 niniejszego
regulaminu, Organizator odprowadzi 10% podatek od nagród.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@aquadrom.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia akcji oraz wydania
nagrody, a także w celu promocji własnych usług poprzez publikację fotografii w
Internecie, prasie oraz materiałach reklamowych. Dane nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli
dobrowolna zgoda uczestnika.
5. Dane osobowe uczestnika, tj. imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania będą
przetwarzane przez okres 04.04.2019 – 30.12.2019r.
6. Dane osobowe w postaci wizerunku uwiecznionego na fotografiach będą
przetwarzane do czasu wycofania przez uczestnika zgody.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje udział w akcji
Trzymilionowy Klient. Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w akcji oraz
otrzymanie nagrody.
10. Dane

osobowe

nie podlegają

w tym profilowaniu.

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

Aquadrom Sp. z o.o.

