
 

 
 
 

REGULAMIN WYDARZENIA  
ZWIEDZANIE ZAPLECZA 

TECHNICZNEGO Z OKAZJI 7 
URODZIN ŁKA 

 
 

§1 ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady uczestnictwa w wydarzeniu 
ZWIEDZANIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO Z OKAZJI 7 URODZIN ŁKA 
(zwanym dalej: Wydarzeniem). 

 
2. Organizatorem wydarzenia jest 

 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Łodzi (90 – 051), al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 
w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000359408, NIP: 7252025842, REGON: 100893710 (zwanym dalej: ŁKA); 

zwanymi dalej „Organizatorem”. 

3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021 r. 
 

4. Biorąc udział w Wydarzeniu, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie 
Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

2. Warunkiem Uczestnictwa w Wydarzeniu jest potwierdzenie zaproszenia 
Organizatora, drogą elektroniczną na adres: promocja@lka.lodzkie.pl. W 
zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia (w przypadku dzieci) oraz 
adres e-mail. 

 
3. Rejestracja zostanie zakończona w dniu 16 czerwca 2021 r. o godz. 15:00. Osoby 

zarejestrowane zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową. 
 

4. Organizator zastrzega sobie ograniczenie liczby osób uczestniczących w 
Wydarzeniu. 

 
5. O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
6. W dniu Wydarzenia uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Formularza 

Zgłoszeniowego    potwierdzającego     zapoznanie     się     z    Regulaminem i 
przestrzeganie jego zasad. 
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7. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń 
Organizatorów oraz oznakowania obowiązującego na terenie Zaplecza. 

 
8. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania środków 

zapobiegawczych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. 
Obowiązkowe jest zakrycie ust oraz nosa podczas przebywania na terenie hali 
Zaplecza Technicznego ŁKA. 

 
9. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu bhp z zasad poruszania 

się po terenie zaplecza technicznego oraz zobowiązani są do podpisania 
stosownych oświadczeń. 

 
10. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po terenie zaplecza technicznego 

w kamizelkach odblaskowych, które zapewnia organizator. 
 

11. Zabrania się udziału w Wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu oraz innych 
środków odurzających, jak również spożywania alkoholu oraz innych środków 
odurzających podczas trwania Wydarzenia. 

 
12. W   trakcie    trwania    Wydarzenia    Uczestnicy    poruszają    się    zgodnie  z 

wyznaczoną przez Organizatorów trasą i programem. 
 

13. Urządzenia oraz pojazdy znajdujące się na terenie Zaplecza Technicznego 
obsługiwane są tylko przez osoby do tego uprawnione. 

 
14. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz dzieci powyżej 7 roku 

życia przebywające pod opieką osoby pełnoletniej. 
 

15. Warunkiem Uczestnictwa w Wydarzeniu jest wysłanie zgłoszenia drogą 
elektroniczną na adres: promocja@lka.lodzkie.pl. W zgłoszeniu należy podać 
imię i nazwisko, rok urodzenia (w przypadku dzieci) oraz adres e-mail. Osoby 
niepełnoletnie zgłaszają pełnoletni opiekunowie. 

 
 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wydarzenia. 
 

2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu zawarte w jakichkolwiek materiałach 
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast 
zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na 
podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązania wszelkich 

sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy na drodze negocjacji. 
 

4. Organizator  zastrzega sobie   prawo zmiany   Regulaminu   wyłącznie  z   
istotnych   przyczyn,   niezależnych    od    Organizatora,    wynikających z 
uzasadnionych obiektywnie okoliczności, jednakże na zasadach nie 
pogarszających sytuacji prawnej i faktycznej Uczestników. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn 

niezależnych od Organizatora wynikających z uzasadnionych obiektywnie 
okoliczności. W przypadku odwołania Wydarzenia, Uczestnicy zostaną o tym 
poinformowani drogą mailową na adres wskazany w wypełnionym formularzu 
zgłoszeniowym. 

 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia albo zniszczenia 

urządzeń, które są w posiadaniu i są obsługiwane przez Uczestników w trakcie 
trwania Wydarzenia. 

 

§ 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych 

Rozporządzeniem 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. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Spółka Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, Kontakt 
z  Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych 
korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: 
biuro@lka.lodzkie.pl. 

3. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-
mail: iod@lka.lodzkie.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału 
w wydarzeniu ZWIEDZANIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO Z OKAZJI 7 
URODZIN ŁKA., w związku ze zgłoszeniem skierowanym na adres mailowy 
promocja@lka.lodzkie.pl. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie 
uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest zapewnienie możliwości 
wzięcia udziału w wydarzeniu. Dane mogą być także przetwarzane w celach 
ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz 
obrony przed tymi roszczeniami, w związku z organizowanym przez 
Administratora wydarzeniem. 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były 
w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały 
one zebrane. Mając to na uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi 
obowiązującymi  u Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez 
Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych osobowych.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące 
z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy 
zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii 
takich podmiotów należą: 

• podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; 
• podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych; 
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• podmioty doradcze; 
• podmioty zajmujące się obsługą prawną. 
Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia 
danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania 
jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji w tym profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
w celu wzięcia udziału w ZWIEDZANIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO Z 
OKAZJI 7 URODZIN ŁKA. 
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