
Regulamin warsztatów ŚWIĄTECZNE WARSZTATY KULINARNE IKEA 
w przestrzeni MIĘDZY STOŁAMI 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  serii  warsztatów  (zwanych  dalej
„Warsztatami”) organizowanym na zlecenie Ingka Centres Polska sp. z o.o. Janki, Pl. Szwedzki 3,
05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725159, zwaną
dalej „Organizatorem”.

2. Realizatorem i prowadzącym określone Warsztaty jest podmiot każdorazowo wskazany w opisie
Warsztatów w §3 niniejszego Regulaminu, dalej jako: "Realizator Warsztatów".

3. Realizator  Warsztatów jest  podmiotem odpowiedzialnym za realizację i  treści  prowadzonego
przez siebie Warsztatu.  

4. Warsztaty mają charakter edukacyjny oraz rozrywkowy. 
5. Opis poszczególnych Warsztatów wraz z warunkami i zasadami uczestnictwa w nich wskazano w

§3 niniejszego Regulaminu.
6. Warsztaty odbywają się 10 I 11 grudnia 2022 o 12.00, 14.30 i 17.00 w lokalu MIĘDZY STOŁAMI

na  terenie  Centrum  Handlowego  Aleja  Bielany  przy  ul.  Czekoladowej  7-9,  55-040,  Bielany
Wrocławskie,  Kobierzyce  (dalej  jako:  "Centrum  Handlowe").  Szczegółowy  harmonogram
Warsztatów znajduje się na stronie internetowej www.alejabielany.pl  

7. Udział w Warsztatach oznacza zgodę na wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie,
w  tym  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  na  zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.

8. W trakcie trwania Warsztatów może zostać wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa
z udziałem Uczestników biorących udział w Warsztatach.

9. Uczestnik lub Opiekun dokonując zgłoszenia do udziału w Warsztatach wyraża Organizatorowi
nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka
utrwalonego podczas Warsztatów dla celów promocyjnych Organizatora w związku z organizacją
i  prowadzeniem Warsztatów na polach eksploatacji  obejmujących: wprowadzanie do obrotu,
użyczanie,  rozpowszechnianie,  publiczne  udostępnianie,  zwielokrotnianie  dowolną  techniką,
łączenie  z  tekstem,  zamieszczanie  w  materiałach,  publikacjach  prasowych  w  formie
elektronicznej  i  pisemnej,  raportach  oraz  portalach  społecznościowych  wydawanych  lub
prowadzonych przez Organizatora lub z jego udziałem, w tym w szczególności poprzez social
media: Facebook, Instagram, strony internetowe Organizatora oraz YouTube.

§ 2. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

1. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich, będących klubowiczami programu IKEA Family.
2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Warsztatach, zwane są „Uczestnikami”. 
3. Uczestnicy będą mieli możliwość nieodpłatnego wzięcia udziału w warsztatach.
4. Warsztaty  są  wydarzeniem  ograniczonym  ze  względu  na  liczbę  Uczestników.  Liczba

Uczestników każdego z Warsztatów wskazana jest w §3 niniejszego Regulaminu.

http://www.alejabielany.pl/


5. Zapisy na Warsztaty odbywają się poprzez  formularz dostępny na stronie www.alejabielany.pl,
który zostanie uruchomiony najpóźniej 02.12.2022.

6. Rejestracji na Warsztaty dokonuje osoba pełnoletnia. 
7. Udział w Warsztatach jest bezpłatny dla Uczestników. 
8. O udziale  w Warsztatach decyduje  kolejność  zgłoszeń,  w ramach określonego z  góry  limitu.

Każdy  Uczestnik  zostanie  poinformowany  o  zakwalifikowaniu  przez  SMS  wysłany  na  numer
telefonu  podany  w formularzu  zgłoszeniowym.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
podanie błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem.

9. Warsztaty mogą zostać odwołane przez Organizatora w każdym czasie bez podania przyczyny.
Organizator  dopuszcza  także  zmianę  godziny  poszczególnych  Warsztatów.  O każdej  z tych
sytuacji Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. W przypadku nie zebrania się grupy Organizator zastrzega prawo do odwołania zajęć, o czym
poinformuje Uczestników rejestrujących się poprzez formularz zgłoszeniowy poprzez wiadomość
e-mail na podany w zgłoszeniu adres. 

11. Małoletni uczestnicy mogą brać udział Warsztatach pod stałą, bezpośrednią opieką i nadzorem
swoich Opiekunów. Za szkody na osobach i mieniu spowodowane przez dzieci odpowiadają ich
Opiekunowie. 

12. W  czasie  Warsztatów  Uczestnicy  oraz  Opiekunowie  mają  obowiązek  podporządkować  się
poleceniom wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e Warsztaty. 

13. Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez
innych Uczestników. 

14. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów może on lub jego
Opiekun zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

15. Organizator lub Realizator Warsztatów posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków 
uczestnictwa w Warsztatach oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków 
uczestnictwa określonych w Regulaminie.

§ 3. OPIS WARSZTATÓW

1. „Świąteczne warsztaty kulinarne IKEA” –  podczas warsztatów uczestnicy wykonają potrawę
ze szwedzkiej  tradycyjnej  kuchni~:  łosoś  z  medalionami brokułowymi oraz z  grillowanymi
warzywami.

2. Czas trwania Warsztatów to ok. 1,5 h

3. Maksymalna liczba uczestników to 4 osoby wraz z osobami towarzyszącymi.
4. Realizatorem Warsztatów jest Syrena Communications Sp. z o.o., XIII Wydział Gospodarczy, 

KRS dla m. st. Warszawy nr 0000770628 Regon: 382517900, NIP: 7010905918, ul. 
Marchewkowa 9, 52-311 Wrocław.

§ 4.

 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Organizator informuje, że:

http://www.alejabielany.pl/


a) Administratorem danych osobowych Uczestników Imprezy jest Organizator.
b) Kontakt z Organizatorem możliwy jest drogą korespondencyjną pod adresem wskazanym

w § 1.1. lub drogą elektroniczną pod adresem marketing.alejabielany@ikea.com
2. Celem oraz podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) przeprowadzenie  Warsztatów  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie
w odniesieniu  do  danych  osobowych  Uczestników Warsztatów –  na  podstawie  zgody
Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) realizacja  prawnie  uzasadnionego  interesu  Administratora  polegającego  na  promocji
swojej marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników
Warsztatów,  którzy  wyrazili  zgodę  na  komunikację  elektroniczną  w  celach
marketingowych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Warsztatach.
4. W  ramach  realizacji  Warsztatów,  dane  osobowe  zostaną  ujawnione  podmiotom,  które

świadczą  usługi  dla  lub  w  imieniu  Organizatora.  Mogą  to  być  dostawcy  systemów
informatycznych i  usług wsparcia technicznego tych systemów oraz podmioty zewnętrzne
wykonujące  w  imieniu  Organizatora  czynności  związane  z  realizacją  Warsztatów,  w  tym
Realizator  Warsztatów.  Ponadto  dane  Uczestników  Warsztatów  mogą  zostać  przekazane
uprawnionym  organom  państwowym,  o  ile  obowiązek  taki  przewidują  powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres czasu:
a) do momentu zakończenia Warsztatów lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie –

w odniesieniu do danych Uczestników Warsztatów,
6. Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  podanych  danych  osobowych,  do  ich

sprostowania,  uzyskania ich kopii,  żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania/usunięcia, co może być równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Warsztatach.

7. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dokonując  zgłoszenia  udziału  w  Warsztatach  Uczestnik  wyraża  tym  samym  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych  w postaci:  imienia,  nazwiska,  adresu  e-mail,  numeru
telefonu.

9. W  przypadku  jakichkolwiek  pytań  lub  wątpliwości  dotyczących  przetwarzania  danych
osobowych, chęci uzyskania do nich dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
lub przeniesienia tych danych do innego administratora, ich trwałego usunięcia prosimy o
kontakt pocztą na adres Administracja Centrum Handlowego Aleja Bielany, ul. Czekoladowa

7-9,  Bielany Wrocławskie  55-040 Kobierzyce  lub pocztą  elektroniczną na adres  mailowy
prywatnosc.alejabielany@ikea.com     

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli Uczestnik Warsztatów ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów może wnieść

reklamację  w  formie  wiadomości  elektronicznej  wysłanej  na  adres:
marketing.alejabielany@ikea.com  lub  w  formie  pisemnej  na  adres  Administracja  Centrum
Handlowego  Aleja  Bielany,  ul.  Czekoladowa  7-9,  Bielany  Wrocławskie  55-040  Kobierzyce.
Reklamacja  zostanie  rozpatrzona  w  terminie  14  dni.  Uczestnik  Warsztatów  zostanie

mailto:prywatnosc.alejabielany@ikea.com


powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie
pisemnej na adres, z którego została złożona reklamacja.  

3. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  www.alejabielany.pl  w  sposób
umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym
toku czynności. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie

naruszy praw nabytych Uczestnika Warsztatów. 
5. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  zastosowanie  znajdować  będą

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Regulamin obowiązuje od 02.12.2022 r.


