REGULAMIN WYDARZENIA GLAMOUR i H&M REWEAR MARKET
§1
1.

Organizatorem wydarzenia Glamour i H&M Rewear Market (zwanej dalej
Wydarzeniem) jest Burda Media Polska Sp. z o.o., wydawca magazynu Glamour i
www. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, NIP 897-14-11-483, Regon 931051710.,
rejestracja przez przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, Numer KRS 0000574730 zwany dalej Organizatorem.

2. Wydarzenie odbywać się będzie w dniach 14 i 15 września 2019 roku w Warszawie:

Klub Niebo, ul. Nowy Świat 21, 00-029 Warszawa, w godzinach 12.00 - 17.00.
3. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą
wyrażoną przez rodzica/opiekuna, bądź pod jego opieką. Zgoda, o której mowa w
zdaniu poprzednim powinna być udzielona w formie pisemnej. W przypadku braku
zgody na udział małoletniego w wydarzeniu wyrażonej przez rodzica/opiekuna,
Organizator ma prawo odmówić wstępu małoletniemu na Wydarzenie.
§2
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w

Wydarzeniu jest przekazanie minimum 2 sztuk używanej odzieży lub tekstyliów do
Programu Recyclingu Tekstyliów prowadzonego przez H&M.
2. Każdego dnia dla pierwszych 100 uczestników Wydarzenia czekać będzie upominek

w postaci podręcznego zestawu naprawczego do szycia.
3. W ramach Wydarzenia odbędzie się część otwarta dla uczestników Wydarzenia –
panele dyskusyjne, w godz. 14.00 – 15.30 połączone wraz z projekcją filmu Our
Planer: Our Business. Projekcja odbędzie się dzięki uprzejmości gościa wydarzenia –
Fundacji WWF Polska.
4. Płatność na stanowiskach Wystawców podczas Wydarzenia odbywa się wyłącznie
gotówką. Ewentualna dostępność bądź nie, leży wyłącznie w gestii Wystawców.
5. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej
https://www.facebook.com/events/493773557833700/?event_time_id=493773561167033.

§3
1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego
Regulaminu, w tym zasad bezpieczeństwa przyjętych w miejscu organizacji
wydarzenia oraz zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych
uczestników wydarzenia, a także zachowania w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi
zasadami panującymi w miejscach publicznych. W przypadku zachowania
stwarzającego zagrożenie dla innych, bądź niezgodnego z zasadami porządku
publicznego Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w
wydarzeniu.
2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w
miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone
swoim działaniem albo zaniechaniem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w
szczególności dotyczące warunków atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie

energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych podobnych
zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zakłócenie przebiegu czy też odwołanie
Wydarzenia.
§4
1. Udział w Wydarzeniu oznacza równocześnie:

- udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub
dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz wykorzystywanie
utrwalonego wizerunku w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi
prowadzonymi przez Organizatora,
- zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na
stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Glamour Polska
i Partnera Wydarzenia H&M Polska. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora z tego tytułu. W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody
udziela rodzic lub opiekun.
§5
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.09.2019 r.
2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.glamour.pl.
3. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawa 02-674, Marynarska
15,
tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych:
adres e-mail: iod@burdamedia.pl
Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Burdę?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:


organizacji wydarzenia



ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń



obsługi Twoich próśb i żądań

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
W odniesieniu do uczestnictwa w wydarzeniu, Twoje dane będą przetwarzane przez okres trwania
wydarzenia.
Po zakończeniu wydarzenia dane mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to
dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
rozliczeniowych lub podatkowych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim

przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie
dłużej niż 6 lat po zakończeniu świadczenia usług (okres przedawnienia roszczeń).
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w wydarzeniu.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
W odniesieniu do uczestnictwa w wydarzeniu oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń przez
Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) 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 („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą).
Jakie prawa Ci przysługują?
Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w systemach
zautomatyzowanych na podstawie zgody lub w wyniku wykonania umowy: prawo do przenoszenia
danych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
W zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez administratora, jeśli cofniesz swoją zgodę na
przetwarzanie danych, lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
oferowanych dziecku.
W zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
W zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z
Tobą.
Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych
prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.

Prawo sprzeciwu:
Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Na podstawie obowiązującego prawa dane możemy udostępnić je również podmiotom uprawnionym
np. sądom, organom ścigania.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane i
nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie
wpływać na Twoją sytuację.
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym. Dane mogą zostać przekazane na przykład podmiotom z grupy Google, na podstawie
oświadczenia dotyczącego Tarczy Prywatności w którym Google deklaruje przestrzeganie zasad
określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy
Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie
i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze
Szwajcarii. Przekazywanie do innych podmiotów będzie się odbywało jedynie, gdy zapewnią one
odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że będą zapewnione skuteczne środki ochrony prawnej
danych.

