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Gdańsk, Wrzesień 2021 r. 

Regulamin turnieju „SIEMANKO CONTEST – STADIUM STAGE” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W dniach od 9.10.2021r. do 10.10.2021r. na terenie Polsat Plus Arena Gdańsk (określonego w 

ust. 3 poniżej), przeprowadzony zostanie turniej „SIEMANKO Contest – Stadium Stage” – 

wspólne  przedsięwzięcie Współorganizatorów polegające na zorganizowaniu i 

przeprowadzeniu wspólnymi środkami ogólnopolskiego turnieju tanecznego poprzez 

zaoferowanie m.in. warsztatów tanecznych, kilku turniejowych kategorii, nagród rzeczowych 

oraz finansowych za zajęcie określony miejsc ww. kategoriach. (zwane dalej „Turniejem”  ).  

2. Współorganizatorami Projektu są: 

1) Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Pokoleń 

Lechii Gdańsk 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000345704 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, 

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON: 

220929926, NIP: 957-103-11-74, o kapitale zakładowym w wysokości 26 700 000 zł 

(zwana dalej „Operatorem” lub „Organizatorem”), 

2) SIEMANKO Dominika Peszel z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kilińskiego 4 (80-452), NIP: 

8431588752 

3. Miejscem realizacji Turnieju, jest Polsat Plus Arena Gdańsk wraz z terenem zewnętrznym, 

położony przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 w Gdańsku (80-560), definiowany zgodnie z pkt. II 

ust. 6 regulaminu Stadionu z dnia 9 kwietnia 2013r., (zwany dalej „Miejscem Wydarzenia” lub 

„Stadionem”). 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:  

1) warunki udziału w Turnieju,  

2) etapy i kategorie Turnieju, 

3) prawa i obowiązki Uczestników oraz Obsługi Turnieju, 

4) zasady i warunki zakupu biletów, 

5. Celem realizacji Turnieju jest promocja tańca – aktywnego spędzania czasu, sportu i  

zdrowego stylu życia. 

6. Turniej ma charakter komercyjny.  

 

§ 2 

DEFINICJE 

 

Poniższe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób: 

1) „Turniej” – warsztaty taneczne oraz zawody taneczne, projekt z zakresu promocji aktywnego 

spędzania czasu, sportu i zdrowego stylu życia pod nazwą „SIEMANKO Contest – Stadium 

Stage”, określony także w §1 ust. 1 powyżej. 
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2) „Warsztaty/warsztaty taneczne” – zajęcia taneczne z instruktorami wskazanymi przez 

współorganizatorów, organizowane w ramach Turnieju w dniach 9-10.10.2021, wymagające 

dodatkowej opłaty. 

3) „Zawody taneczne” – konkurs taneczny realizowany w ramach Turnieju, zgodnie z 

określonymi w niniejszym regulaminie kategoriami. 

4) „Współorganizatorzy”  – podmioty wskazane w §1 ust. 2 pkt. 1-2, tj. Operator, SIEMANKO 

Dominika Peszel. 

5) „Uczestnik” - każda osoba, która zakupiła bilet upoważniający do uczestniczenia w zawodach 

organizowanych w ramach Turnieju. 

6) „Publiczność/Widz” - każda osoba, która kupiła bilet na trybuny. 

7) „Sędzia” -  osoby wyznaczone przez Organizatora do oceny występów uczestników w ramach 

zawodów tanecznych, skład sędziowski (3 osobowy) oraz jego decyzje są niepodważalne. 

8) „Nagrody” – rzeczowe oraz finansowe wyróżnienia za zajęcie wysokich miejsc/wyróżnień  

w ramach kategorii turniejowych. 

9) Kategorie – ze względów organizacyjnych zawody taneczne zostały przez Organizatorów 

podzielony na kategorie, w ramach których będą występowali uczestnicy. 

10) „Stadion” lub „Miejsce Wydarzenia” – Polsat Plus Arena Gdańsk zlokalizowany przy ul. 

Pokoleń Lechii Gdańsk 1 w Gdańsku, określony dokładnie w §1 ust. 3 powyżej. 

11) „Obsługa” – pracownicy, współpracownicy lub inne osoby uczestniczące w organizacji 

i realizacji Turnieju z ramienia Współorganizatorów, w tym w szczególności sędziowie  oraz 

pracownicy Operatora odpowiedzialni za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na Stadionie zgodnie z regulaminem Stadionu dostępnym na stronie 

www.stadiongdansk.com. 

12) „Bilet” – jednorazowa opłata uprawniająca do udziału w Turnieju, w roli Uczestnika lub 

Publiczności, uiszczana za pośrednictwem strony www.ebilet.pl z uwzględnieniem funkcji 

(Uczestnik/Publiczność) oraz kategorii (udział w każdej kategorii wymaga osobnej opłaty). 

Osoby nie posiadające biletu nie zostaną wpuszczone na teren Turnieju, zakupu biletu należy 

dokonać z wyprzedzeniem.  

 

§ 3 

WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU 

 

1. Uczestnikiem Turnieju może być każdy, kto spełnia następujące podstawowe kryteria: 

1) zakupił bilet przez www.ebilet.pl i jest osobą pełnoletnią  lub: 

a) osobą od 4 do 11 roku życia, która bierze udział w Turnieju na podstawie własnego 

Biletu jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Imprezy jest 

przebywanie pod opieką osoby dorosłej posiadającej Bilet wstępu do tej samej strefy 

co małoletni Uczestnik przez cały okres trwania Turnieju 

b) osobą w wieku od 12 do 18 lat, która bierze udział w Turnieju na podstawie 

własnego Biletu, wymagane jest jednak, by małoletni Uczestnik Turnieju posiadał 

pisemną zgodę rodziców, zezwalającą na jego samodzielne przebywanie na terenie 

Turnieju lub posiadać oświadczenie opiekuna. 

2. Zgłoszenie udziału Uczestnika w Turnieju jest dobrowolne. 

http://www.ebilet.pl/
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3. Uczestnicy biorą udział w  Turnieju na własną odpowiedzialność. Zakupienie przez  osobę 

zainteresowaną biletu oznacza, że rozważyła ona i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka 

wiążącego się z uczestnictwem w Turnieju w tym zagrożenie wypadkami, możliwość 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko. 

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do wszelkich poleceń pracowników Obsługi, 

w tym osób wskazanych w §2 pkt. 11 powyżej, pracowników ochrony oraz innych 

pracowników i współpracowników Współorganizatorów obsługujących Turniej, pod rygorem 

wykluczenia z Turnieju. 

5. Wszystkie osoby przebywające w Miejscu Wydarzenia  są bezwzględnie zobowiązane do 

korzystania ze Stadionu – w tym jego terenów zewnętrznych, budynku, pomieszczeń 

i urządzeń – w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, powszechnym standardom 

ostrożności i bezpieczeństwa oraz zgodnie z poleceniami Obsługi, powszechnie 

obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. 

6. Zobowiązanie określone w ust. 5 wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Stadionu 

niezależnie od obowiązku przestrzegania innych regulaminów obowiązujących na jego 

terenie, w tym regulaminu Stadionu z dnia 9 kwietnia 2013r. (dostępnego na stronie 

www.stadiongdansk.com). 

7. Obsługa ma prawo wydawać wszystkim Uczestnikom wiążące polecenia celem zapewnienia 

bezpieczeństwa w czasie Turnieju tj. zawodów tanecznych oraz warsztatów. W szczególności 

Obsługa Turnieju ma prawo zażądać (pod rygorem wykluczenia) opuszczenia Miejsca 

Wydarzenia przez jakąkolwiek przebywającą w nim osobę, która narusza normy określone 

w niniejszym Regulaminie lub Regulaminie Stadionu.  

8. Uczestnicy samodzielnie i na koszt własny dojeżdżają na Turniej prowadzone oraz zapewniają 

sobie napoje i wyżywienie, a także ponoszą pełną odpowiedzialności za wszelkie rzeczy 

osobiste pozostawione w miejscu przebywania w czasie Turnieju. 

9. Współorganizatorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek urazy, szkody lub wypadki Uczestników, 

w tym zwłaszcza spowodowane  nieprzestrzeganiem norm i poleceń wskazanych  

w niniejszym Regulaminie, jak również za wypadki i szkody spowodowane zarówno przez 

Uczestników jak i inne osoby przebywające w Miejscu Wydarzenia.  

10. Współorganizatorzy nie zapewniają Uczestnikom Turnieju stroju sportowego. 

11. Współorganizatorzy nie zapewniają Uczestnikom ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia 

obrażeń, poniesienia śmierci lub strat, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w 

Turnieju. Współorganizatorzy sugerują Uczestnikom wykupienie indywidualnego 

ubezpieczenia NNW. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej 

Turnieju i publikowania jej w mediach. 

13. Turniej będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w Turnieju, 

wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych  

w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych 

organizatora Turnieju oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń  

w tym zakresie. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji 
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dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach i sponsorach 

Turnieju. 

14. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§ 4 

ETAPY I KATEGORIE TURNIEJU 

 

1. Zakup biletu on-line przez www.ebilet.pl do dnia:  

1) Uczestnicy zawodów – 6.10.2021 r. do godz. 23:59 

2) Uczestnicy warsztatów – 9/10.10 do godziny rozpoczęcia danej klasy 

3) Publiczność – 10.10.2021 r. do zakończenia turnieju 

 

Uwaga! 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego 

zamknięcia zgłoszeń, po przekroczeniu limitu obligującego do przeprowadzenia zawodów w 

ciągu jednego dnia. 

 

2. Warsztaty taneczne w dniach – 9-10.10.2021 r., w godz.:  

10:00-11:15 I KLASA 
11:45-13:00 II KLASA 
13:30-14:45 III KLASA 
PRZERWA 45 MIN 
15:30-16:45 IV KLASA 
17:15-18:30 V KLASA 
19:00-20:15 VI KLASA 
 

3. Turniej taneczny w dniach 9-10.10.2021 r., realizowany w następujących kategoriach (o 

wyborze kategorii wiekowej, decyduje wiek całej grupy / w większości wynoszącej 70 % 

ekipy. W przypadku duetu wiek starszej osoby.): 

 

I DZIEŃ 9.10.2021 – DANCEHALL 

1) bitwy: 

a) DANCEHALL 1 VS 1 do 12 lat, muzyka DJa w eliminacjach, później walki  
b) DANCEHALL 1 VS 1, 13-16 lat, muzyka DJa w eliminacjach, później walki 
c) DANCEHALL 1 VS 1 powyżej 16 lat, muzyka DJa w eliminacjach, później walki 

 

2) DANCEHALL duety - BEST SHOW do 1 minuty : 

a) do 12 lat, 

b) 13-16 lat, 

c) powyżej 16 lat; 

 

3) ekipy - BEST DANCEHALL SHOW, czas nie przekraczający 3:00 min : 

a) Do 12 lat  

b) 13 – 16 lat 

http://www.ebilet.pl/
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c) Powyżej 16 lat 

d) TURBO Rodzice (30 lat oraz powyżej)  

 
 

II DZIEŃ 10.10.2021 – HIP-HOP 

4) bitwy: 

a) HIP-HOP 1 VS 1 do 8 lat, muzyka DJa w eliminacjach, pózniej walki, 

b) HIP-HOP 1 VS 1 9-12 lat, muzyka DJa w eliminacjach, pózniej walki, 

c) HIP-HOP 1 VS 1, 13-16 lat, muzyka DJa w eliminacjach, pózniej walki: 

• debiutanci - dzieci i młodzież, którzy tańczą nie dłużej niż 2 lata 

• medium/pro - zaawansowani, którzy tańczą 2 lata i dłużej, 

d) HIP HOP 1 VS 1 powyżej 16 lat, muzyka DJa w eliminacjach, pózniej walki: 

• debiutanci - młodzież i dorośli , którzy tańczą nie dłużej niż 2 lata, 

• medium/pro - zaawansowani, którzy tańczą 2 lata i dłużej; 

 

5) HIP HOP duety - BEST SHOW do 1 minuty : 

a) do 12 lat, 

b) 13-16 lat, 

c) powyżej 16 lat; 

 

6) ekipy - BEST STREET DANCE SHOW, czas nie przekraczający 3:00 min : 

a) Do 12 lat - bez podziału na poziom zaawansowania 

b) 13 – 16 lat: 

• debiuty 13- 16 lat -ekipy, które tańczą nie dłużej niż 2 lata, 

• medium/pro 13-16 lat - zaawansowani, którzy tańczą 2 lata i dłużej; 

c) Powyżej 16 lat: 

• debiuty powyżej 16 lat - ekipy, które tańczą nie dłużej niż 2 lata, 

• medium/pro powyżej 16 lat - zaawansowani, którzy tańczą 2 lata i dłużej; 

d) TURBO Rodzice (30 lat oraz powyżej) – bez podziału na poziom zaawansowania 

 

UWAGA! 

Przekroczenie czasu prezentacji określonego w regulaminie może spowodować 

dyskwalifikację prezentacji (przypadki szczególne należy zgłaszać do organizatorów). 

Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (na 15 osób-1opiekun). 

Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku małej 

liczby zgłoszeń. 

 

 

§ 5 

ZASADY I WARUNKI ZAKUPU BILETÓW 
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1. W celu wzięcia udziału w Turnieju w roli Uczestnika lub Publiczności należy zakupić bilet 

elektroniczny przez stronę www.ebilet.pl, bilet należy okazać przed wejściem na Stadion w 

wersji drukowanej lub elektronicznej. 

2. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności  w przypadku udostępnienia biletu osobom trzecim. Organizator zastrzega 

sobie prawo  do odmówienia wstępu na salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W 

przypadku zgłoszenia  się w sali kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w 

wydarzeniu będzie  wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza. 

3. W przypadku utraty lub zgubienia biletu, uczestnik wydarzenia zobowiązany jest powiadomić  

właściwą platformę do zakupu biletów i uzyskać duplikat biletu. Dowód wpłaty lub e-mail nie 

jest  uznawany za bilet. 

4. Organizator wydarzenia ma prawo skontrolować bilet w dowolnym momencie trwania  

wydarzenia, a uczestnik wydarzenia powinien okazywać bilet na każde wezwanie osoby  

uprawnionej do przeprowadzenia kontroli. 

5. Na każdą z kategorii obowiązuje osobna opłata, bilet na uczestnictwo w zawodach równa się 

z rejestracją uczestnika. Sprzedawane będą bilety osobno na kategorie Solo, Duety oraz 

Ekipy. 

UWAGA! Ekipy zobowiązane są do dodatkowej rejestracji przez Formularz Zgłoszeniowy 

załączony w opisie wydarzenia na Facebooku oraz na platformie ebilet.pl 

6. Poniżej przedstawiono ceny biletów: 

1) Warsztaty: 

a) 1 klasa – 59 zł 

b) Pakiet 6 klas (1 dzień) – 259 zł 

c) Pakiet 12 klas (2 dni) – 399 zł 

2) Turniej: 

a) 35 zł/1 os. za każdą kategorię 

b) 70 zł/duet 

3) Publiczność: 

a) 20 zł – bilet wstępu (1 dzień) 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przeniesienia terminu Turnieju.  

8. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność odwołania lub przeniesienia terminu Turnieju z przyczyn, 

za które Organizator nie  ponosi winy, w tym w szczególności z powodu siły wyższej lub z 

powodu epidemii, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia 

ani rekompensaty finansowej  ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika i 

publiczność biletu wstępu. Zwrot ww. wartości będzie realizowany przez partnera 

odpowiedzialnego za sprzedaż biletów tj. www.ebilet.pl.  

9. Zwrot pieniędzy i wymiana biletów możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania lub zmiany  

terminu wydarzenia przez jego Organizatora. Zwrot i wymiana biletów możliwa jest 

wyłącznie  na podstawie numeru zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności. W 

innych przypadkach, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 

2014 roku  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) z uwagi na fakt, że bilety każdorazowo uprawniają do 

uczestnictwa  w oznaczonej co do daty imprezy kulturalnej lub rozrywkowej konsumentowi 

zawierającemu  umowę sprzedaży nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

 

http://www.ebilet.pl/
http://www.ebilet.pl/
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§ 6 

PRAWA UCZESTNIKÓW TURNIEJU ORAZ PUBLICZNOŚCI 

 

Każdy Uczestnik ma prawo do: 

1)  udziału w Turnieju zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z zakupionego biletu przy 

zachowaniu zapisów § 3 niniejszego regulaminu 

2)  rejestrowania Turnieju oraz wykonywania zdjęć na użytek własny, niekomercyjny za pomocą 

telefonu komórkowego lub aparatu/kamery nieprofesjonalnego/ej 

3) zgłaszania Współorganizatorom  uwag dotyczących Turnieju 

 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW TURNIEJU ORAZ PUBLICZNOŚCI 

 

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do : 

1) zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego zaakceptowania i przestrzegania zasad  

i warunków w nim określonych, 

2) wykonywania poleceń Organizatorów oraz Sędziów. Regulamin Turnieju jest regulaminem 

wewnętrznym Turnieju. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzygają 

Sędziowie w porozumieniu z Współorganizatorami Turnieju. Interpretacja regulaminu należy 

do Współorganizatorów, 

3) przestrzegania powszechnie przyjętych norm i zasad społecznych w czasie uczestnictwa 

w Turnieju. 

 

§ 8 

DYSKWALIFIKACJA UCZESTNIKA/WYKLUCZENIE WIDZA 

 

1. Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Turnieju na mocy niniejszego Regulaminu 

przypadkach wskazanych w §3 ust. 4 i 7, a także w przypadku, gdy naruszy on normy 

i obowiązki wskazane w §7 powyżej.  

2. Na mocy decyzji Współorganizatorów Turnieju Uczestnik/Widz może zostać wykluczony  

z udziału w Projekcie również w przypadkach niewskazanych w ust. 1 powyżej,  

w szczególności zaś w przypadku gdy: 

1) w trakcie uczestnictwa w warsztatach tanecznych lub zawodach prowadzonych  

w ramach Turnieju, Uczestnik/Widz naruszy przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, miejscowego, Regulamin Stadionu lub niniejszy Regulamin,  

2) w trakcie uczestnictwa w którymkolwiek z etapów Turnieju Uczestnik/Widz 

będzie zachowywał się w sposób niezgodny z powszechnie przyjętymi zasadami 

zachowania, w szczególności zaś w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych 

Uczestników, Publiczności lub Obsługi, 

3) w przypadku niestosownego zachowania Uczestnika/Widza w stosunku  

do sędziów, przedstawicieli Organizatora lub pozostałych uczestników Turnieju. 

3. Wykluczony Uczestnik/Widz natychmiast zaprzestaje udziału w Turnieju. 
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4. W związku z wykluczeniem z Turnieju Uczestnikowi/Widzowi nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Współorganizatorów Turnieju. 

5. Uczestnik/Widz ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 

Współorganizatorów Turnieju, innych Uczestników/Widzów oraz osób trzecich za wszelkie 

zawinione przez niego czyny lub zaniedbania, które doprowadziły do pokrzywdzenia albo 

poszkodowania Współorganizatorów lub osób trzecich (co obejmuje zarówno szkody 

osobowe jak i majątkowe). Fakt wykluczenia z udziału w Turnieju nie ogranicza w żaden 

sposób powyższej odpowiedzialności odszkodowawczej Uczestnika. 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Po udostępnieniu danych osobowych Organizator staje się administratorem danych 

osobowych Uczestnika. 

2. W celu wykonania przez Organizatora obowiązku informacyjnego zgodnie z postanowieniami 

art. 13 RODO, Uczestnikowi na etapie składania zgłoszenia zostały przedstawione informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu.  

3. Wszelkie pytania dotyczące Turnieju można kierować na adres e-mail: 

siemankowydarzenia@gmail.com. 

4. Współorganizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 

Regulaminie, przy czym aktualnie wiążąca wersja Regulaminu będzie udostępniona na  

stronie internetowej : www.polsatplusarenagdansk.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku: 

Siemanko Contest – Stadium Stage 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji    nieuregulowanych    w    niniejszym    Regulaminie, decyzję  

co  do  rozstrzygnięć  podejmują przedstawiciele Współorganizatów Turnieju.   

6. Rozstrzygnięcia  podejmowane  przez Współorganizatorów Turniejuna  mocy  postanowień  

niniejszego  Regulaminu nie podlegają przepisom ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego i są ostateczne. 

7. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.  

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu „Ekstra FAN – Edycja 10” 
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Na podstawie art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) 

informujemy, iż: 

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: 
a. Arena Gdańsk Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Pokoleń Lechii 

Gdańsk 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000345704 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze REGON: 220929926, NIP: 957-
103-11-74, o kapitale zakładowym w wysokości 26 700 000 zł (zwana dalej 
„Operatorem”), 

b. SIEMANKO Dominika Peszel – z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kilińskiego 4 (80-452), NIP: 
8431588752 

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod 
adresem e-mail iodo.stadion@arenagdansk.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących 
podstawach: 

a. prawidłowej realizacji umowy uczestnictwa w Siemanko Contest – Stadium Stage  
(„Umowa”), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz 9 ust. 2 lit a) RODO; 

b. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi 
roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes 
polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu 
ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak 
również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować 
(nasz prawnie uzasadniony interes); 

c. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w 
szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym 
obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy. 

5. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe 
zostaną zamieszczone w bazie Klientów i będą przetwarzane w celach promocyjno-
marketingowych, również po zakończeniu Umowy. W tym przypadku w zakresie danych 
zawartych w zgłoszeniu podstawą ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 9 ust. 2 
lit a).  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do 

przenoszenia danych. 

7. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z 

naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy 

przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy 

podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi 

kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze lub prawne. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej 

zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów 
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związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych 

roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później). 

10. Ponadto w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo 
do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu 
cofnięcia zgody lub do czasu ustania potrzeby ich przetwarzania po stronie ADO. 

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, 

może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 

międzynarodowych.  

14. Jako współadministratorzy zawarliśmy porozumienie, w którym uzgodniliśmy zakresy swojej 

odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności 

uzgodniliśmy, że: 

a. Arena Gdańsk Operator jest odpowiedzialna za realizację względem Pani/Pana 

obowiązku informacyjnego, co niniejszym zostało wykonane; 

b. Arena Gdańsk Operator jest odpowiedzialna za umożliwienie Pani/Panu wykonywania 

praw wskazanych powyżej. Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać 

swoje prawa również wobec innych wskazanych w punkcie 1 współadministratorów. W 

takim przypadku niezwłocznie przekażą oni Pani/Pana żądanie ww. osobie w celu jego 

realizacji. 
 

 


