
 

Regulamin promocji „Startujesz-zyskujesz”

1. Promocja skierowana jest dla osób uczestniczących w zawodach rowerowych z cyklu:

1. „Bike Atelier MTB Maraton”

2. „Bikemaraton”

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest wzięcie udziału (startów) w odpowiedniej ilości wyścigów w jednym cyklu

spośród wymienionych w pkt. 1

3. Starty w różnych cyklach nie sumują się.

4. W ramach promocji  uczestnicy  otrzymują  preferencyjne  ceny  noclegów ze  śniadaniami  (B&B)  w Hotelu  ***

Podium w Wiśle (43-460 Wisła, Os. Bajcary 13).

1. Za 5 startów w jednym cyklu spośród wymienionych w pkt. 1 – cena 185,00 zł brutto za 1 nocleg dla 2 osób w

pokoju 2 osobowym ze śniadaniem (B&B).

2. Za 10 startów w jednym cyklu spośród wymienionych w pkt. 1 – cena 170,00 zł brutto za 1 nocleg dla 2 osób

w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem (B&B).

5. Weryfikacja  ilości  startów odbywa  się  tylko  i  wyłącznie  na  podstawie  list  dostarczanych  przez  organizatora

danego cyklu, na podstawie imienia, nazwiska i numeru startowego.

6. Dokonanie rezerwacji noclegów po cenach podanych w pkt. 4 jest możliwe telefonicznie (+48 33 855 50 78) lub

poprzez  email  (recepcja@hotelpodium.pl)  z  co  najmniej  2  dniowym  wyprzedzeniem,  podając  swoje  imię,

nazwisko, numer startowy oraz nazwę cyklu zawodów, którego dotyczy podany numer startowy.

7. Z preferencyjnych cen noclegów określonych w pkt.  4 może korzystać jedynie uczestnik spełniający warunki

określone w punktach 2 i 5.

8. Promocja  upoważnia  do wynajęcia  jednego pokoju w wybranym przez uczestnika terminie na dowolną ilość

noclegów.

9. W okresie trwania promocji uczestnik może dokonać rezerwacji dowolną ilość razy.

10. Promocja trwa od 1.04.2018 do 31.03.2019, z wyjątkiem okresów obowiązywania pakietów specjalnych, w tym

świątecznych, a także indywidualnie określonych przez Hotel Podium.

11. Administratorem danych osobowych określonych w pkt 5 jest „JBG-2” sp. z o.o., siedzibą w Warszowicach (43-

254),  ul.  Gajowa  5, KRS  0000066339  -  właściciel  Hotelu  ***  Podium  w  Wiśle.  Dane  określone  w  pkt  5

udostępniane są administratorowi przez organizatora zawodów rowerowych wskazanych w pkt 1, na podstawie

zgody  wyrażonej  ww.  organizatorowi.  Dane  przetwarzane  będą  dla  celów  ewidencji  osób  uprawnionych  do

skorzystania z promocji określonej w pkt 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wymienionych w

pkt 5 jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z faktem

przetwarzania  przez administratora danych określonych w pkt  5 przysługują podmiotowi  danych następujące

prawa: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia

danych,  w  dowolnym  momencie  wycofania  zgodę  (wycofanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz wniesienia skargi do organu
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nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane określone w pkt 5 przetwarzane będą przez okres

trwania promocji (pkt 10). Po upływie okresu archiwizacji dane zostaną trwale usunięte. Dane określone w pkt 5

nie będą udostępniane na zewnątrz, z wyłączeniem sytuacji w których odrębny przepis prawa zezwala na ich

udostępnienie. Administrator danych posiada Inspektora Ochrony Danych (iod@jbg2.com).

12. Niniejszy  regulamin  uważany  jest  za  zaakceptowany  przez  uczestnika  promocji  w  momencie  zgłoszenia

uczestnictwa w zawodach rowerowych określonych w pkt 1.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin Hotelu oraz odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
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