REGULAMIN
Warsztatów „Mokotów na widelcu”
z dnia 18 listopada 2018 roku (dalej odpowiednio „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów o charakterze kulinarnym oznaczonych nazwą „Mokotów na widelcu”
(dalej odpowiednio „Warsztaty”) jest Elżbieta Dmowska-Mędrzycka prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” w Warszawie, przy ul.
Kołobrzeskiej 34 (02-923), posiadająca numer NIP 521-274-51-21 oraz numer REGON 016271181
(dalej odpowiednio „Organizator”).
2. Warsztaty organizowane są na zlecenie Crystal Warsaw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 12, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396201, NIP: 5252517426, REGON: 14582033400000,
(dalej odpowiednio „Właściciel Centrum”), będącej właścicielem nieruchomości zlokalizowanej w
Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 i oznaczonej znakiem towarowym „Galeria Mokotów” (dalej
odpowiednio „Centrum Handlowe”).
3. Warsztaty odbywają się na terenie Centrum Handlowego, na drugim piętrze, w strefie restauracji
Grand Kitchen (dalej odpowiednio „Miejsce Warsztatów”), w wyznaczone dni w okresie: od 12
maja 2018 r. do 26 października 2019 r. Warsztaty odbywają się zgodnie z harmonogramem
stanowiącym Załącznik do Regulaminu (dalej „Harmonogram”). Harmonogram może ulec zmianie.
4. Uczestnikiem Warsztatów może być osoby, które spełnią warunki określone w ust. 6 oraz ust. 9
Regulaminu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).
5. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
6. W warsztatach mogą brać udział wyłącznie pary Uczestników, w tym: małoletni, który w chwili
rozpoczęcia Warsztatów ukończył 4 rok życia i jednocześnie nie ukończył 16 roku życia (dalej
odpowiednio „Dziecko”) oraz jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba zobowiązana z mocy
ustawy lub umowy do nadzoru nad Dzieckiem (dalej odpowiednio „Zgłaszający”). Wszelkie
czynności związane z rejestracją udziału w Warsztatach wykonuje za Dziecko Zgłaszający.
7. W każdym pojedynczym Warsztacie oznaczonym w Harmonogramie może wziąć udział nie więcej
niż 6 (sześć) par Uczestników (Dziecko + Zgłaszający).
8. Każda para Uczestników może wziąć udział w danym dniu w nie więcej niż jednym Warsztacie
oznaczonym, odpowiednio, w Harmonogramie.
REJESTRACJA NA WARSZTATY
9. Warunkiem udziału w Warsztatach jest łącznie:
a) posiadanie przez Zgłaszającego karty stałego klienta Centrum Handlowego Galeria
Mokotów zgodnie z definicjami, odpowiednio, „Karty Plastikowej” lub „Karty
Elektronicznej” (dalej: „Karta Stałego Klienta”), zawartymi w Regulaminie Programu
Lojalnościowego w Galerii Mokotów dostępnego w sieci Internet pod adresem
elektronicznym
URL:
https://www.galeriamokotow.pl//media/Unibail/Country~o~PL/Mokotow/Files/28~o~05~o~2018URREGULAMINUMOKO
TOWRegulaminKartaStalegoKlientaOK.pdf
(dalej:
„Regulamin
Programu

Lojalnościowego”). Kartę Stałego Klienta można założyć osobiście w Punkcie
Informacyjnym Centrum Handlowego lub elektronicznie pod adresem URL:
https://www.galeriamokotow.pl/registration, a także w aplikacji Centrum Handlowego
dostępnej pod adresami elektronicznymi URL:
(i). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unibail.mokotow&hl=pl
(ii). https://itunes.apple.com/pl/app/galeria-mokotow/id474716931?mt=8
b) dokonanie przez Zgłaszającego rezerwacji miejsc na Warsztaty:
(i). w terminie od poniedziałku poprzedzającego termin warsztatu od godz. 12.00 do
czwartku poprzedzającego termin warsztatu do godz. 23:59:59 – za
pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego w sieci Internet pod
adresem
elektronicznym
URL:
https://www.galeriamokotow.pl/newsdetail/warsztaty-kulinarne-rejestracja (ust. 10)
(ii). w dniu, w którym odbywa się Warsztat zgodnie z Harmonogramem;
(iii). wypełnienie formularza rejestracji w formie pisemnej w specjalnie oznaczonym na
potrzeby Warsztatów miejscu znajdującym się w Miejscu Warsztatów (dalej
odpowiednio „Punkt Rejestracji”);
c) osobiste stawienie się Dziecka wraz ze Zgłaszającym i zgłoszenie tego stawiennictwa w
Punkcie Rejestracji nie później niż 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia
Warsztatu zgodnie z Harmonogramem.
10. Rejestracja polega łącznie na udostępnieniu przez Zgłaszającego Organizatorowi następujących
oświadczeń woli oraz danych poprzez, odpowiednio, oznaczenie lub wypełnienie pól:
a) danych osobowych Dziecka i Zgłaszającego, w tym: imienia i nazwiska Dziecka oraz imienia
i nazwiska, adresu e-mail oraz nr telefonu Zgłaszającego;
b) innych niż wymienione w lit. a) informacji dotyczących Dziecka i Zgłaszającego, w tym:
wieku Dziecka oraz informacji o środkach spożywczych i ich składnikach, w szczególności
substancjach lub produktach, powodujących u rejestrowanego Dziecka lub Zgłaszającego
alergie lub reakcje nietolerancji;
c) zgody na przetwarzanie przez Właściciela Centrum oraz podmioty z nim współpracujące,
danych osobowych Dziecka i Zgłaszającego, o których mowa w lit. a) i b) powyżej, w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów;
d) oświadczenia o tym, iż Zgłaszający jest prawnym opiekunem Dziecka i nie jest
nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz w prawach rodzicielskich lub też
posiada inny tytuł na mocy ustawy lub umowy dający mu prawo dokonania rejestracji
Dziecka, a także, że zapoznał się w sposób nieskrępowany z treścią Regulaminu, akceptuje
jego treść i ma świadomość, iż jego postanowienia są dla niego wiążące.
11. Rezerwacji miejsca na Warsztaty w sposób, o którym mowa ust. 9 lit b) pkt (i), można dokonać dla
nie więcej niż 4 par (Dziecko + Zgłaszający) do każdego pojedynczego Warsztatu oznaczonego w
Harmonogramie. Pozostałe 2 pary (Dziecko + Zgłaszający) tego Warsztatu rejestruje się w sposób,
o którym mowa ust. 9 lit b) pkt (ii).
DANE OSOBOWE
12.Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są Właściciel Centrum, tj. Crystal Warsaw
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 12,

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396201, NIP:
5252517426, REGON: 14582033400000, oraz Unibail Management S.A.S., adres: 7 place du
Chancelier Adenauer, 75016 Paryż, Francja, zarejestrowana w Paryskim Rejestrze Handlowym i
Spółek pod numerem 414878389.
13.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane także przez Wykonawcę jako podmiot
przetwarzający dane.
14.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez współadministratorów i Wykonawcę zgodnie
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
15.Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celach:
a) przeprowadzenia Warsztatów, zgodnie z niniejszym regulaminem - podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika oraz prawnie uzasadniony interes
Właściciela Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes Właściciela
Centrum polega na umożliwieniu przeprowadzenia Warsztatów;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez Właściciela Centrum – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Właściciela Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie
uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed
takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum.
16.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
Warsztatów. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum. Po tym
okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
17.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach.
Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Warsztatach.
18.W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnik może zażądać również od
współadministratorów:
- udzielenia dostępu do danych osobowych, co umożliwi Uczestnikowi uzyskanie, w
szczególności, informacji na temat tego, czy jego dane osobowe są przetwarzane, do jakich
celów, jaki jest zakres przetwarzanych danych oraz kto uzyskał dostęp do danych osobowych
Uczestnika, o ile będzie to miało znaczenie; Uczestnik może również otrzymać kopię swoich
danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania;
- sprostowania danych osobowych, w szczególności skorygowania nieprawidłowych albo
niedokładnych danych osobowych albo uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych, np. w przypadku, gdy cel przetwarzania nie będzie już miał
zastosowania albo jeżeli dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób niezgodny z
prawem,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych Uczestnika;
- przeniesienia danych osobowych Uczestnika w formacie ustrukturyzowanym nadającym się
do odczytu maszynowego, innemu administratorowi danych; oraz
- zapewnienia, że Uczestnik nie został poddany zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(obecnie nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
19.W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 18, żądania powinny uwzględniać charakter
przetwarzanych danych i sposób przetwarzania danych.

20.Uczestnik może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych lub wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Dane do
kontaktu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
21. Dziecko powinno w Czasie i Miejscu Warsztatów pozostawać pod opieką Zgłaszającego.
22. Organizator nie świadczy usługi opieki w czasie Warsztatów.
23. Za szkody, których sprawcą w czasie Warsztatów jest Uczestnik, odpowiedzialność ponosi
Zgłaszający – zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 426 w zw. z art. 427 kodeksu
cywilnego.
24. Z urządzeń dostępnych w trakcie Warsztatów, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i
zasadami bezpieczeństwa.
25. Uczestnicy Warsztatów, którzy mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub porządkowi w
trakcie Warsztatów mogą być niedopuszczeni do udziału w Warsztatach przez Organizatora.
26. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania podczas Warsztatów podstawowych
zasad higieny, jak również niezwłocznie stosować się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
27. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są środki
spożywcze i ich składniki, w tym substancje i produkty, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji
(np. orzechy, migdały, ryby itd.). Zgłaszający, uwzględniając stan zdrowia Dziecka i wyrażając zgodę
na uczestnictwo w Warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę i przekazać wszelkie
istotne informacje odnośnie stanu zdrowia Dziecka Organizatorowi.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
28. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z udziałem w Warsztatach.
29. Reklamacja może być złożona pisemnie:
a) w trakcie Warsztatów w Punkcie Rejestracji;
b) na adres miejsca działalności gospodarczej Organizatora (ust. 1).
30. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Zgłaszającego, jego adres do korespondencji, adres
e-mail, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
31. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili
jej otrzymania.
32. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Harmonogram warsztatów kulinarnych dla dzieci „Mokotów na
widelcu”
•
• Każdy warsztat trwa ok. 60 minut.
• Warsztaty odbywają się odpowiednio w godzinach:
o Warsztat 1 – od godz. 12.00 do 13.00
o Warsztat 2 – od godz. 13.30 do 14.30
o Warsztat 3 – od godz. 15.00 do 16.00
o Warsztat 4 – od godz. 16.30 do 17.30

Terminy warsztatów:
12 maja 2018
26 maja 2018
16 czerwca 2018
28 lipca 2018
25 sierpnia 2018
22 września 2018
27 października 2018
24 listopada 2018
22 grudnia 2018
26 stycznia 2019
23 lutego 2019
23 marca 2019
27 kwietnia 2019
25 maja 2019
22 czerwca 2019
27 lipca 2019
24 sierpnia 2019
28 września 2019
26 października 2019

