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REGULAMIN  
 

§ 1 Zakres obowiązywania 
1. Regulamin określa obowiązki Organizatora oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Drapiemy World 

GUINESS RECORD” które odbędzie się 28 maja 2023 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie (zwane 
dalej łącznie: „Wydarzeniem”), w tym postanowienia regulujące: 

a) sposób organizacji Wydarzenia; 
b) obowiązki uczestników Wydarzenia; 
c) warunki uczestnictwa w Wydarzeniu; 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Red8 Advertising sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 
12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000120255 („Organizator”). 

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dostępny jest na stronie www.modanazdrapki.pl oraz będzie dostępny dla 
uczestników przy wejściu głównym na teren Wydarzenia, jak również przed wejście do strefy bicia rekordu 
Guinessa. 

4. Wydarzenie organizowane jest w ramach promocji produktów pod marką Lotto na zlecenie Totalizatora 
Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728 (dalej: „Totalizator”). 

 
§ 2 Sposób organizacji Wydarzenia 

1. Za bezpieczeństwo Wydarzenia w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator. 
2. Wydarzenie jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i posiadających darmową wejściówkę dostępną 

na stronie www.modanazdrapki.pl (dalej: „Uczestnik”). 
 

 
§ 3 Wejściówki 

1. Dystrybutorem wejściówek na Wydarzenie jest Totalizator. 
2. Wejściówka na Wydarzenie upoważnia Uczestnika do uczestniczenia w Wydarzeniu  oraz przebywania na jego 

terenie. 
3. Wejściówki dostępne są na stronie Totalizatora pod adresem: www.modanazdrapki.pl  
4. Zakazuje się odsprzedaży wejściówek  na Wydarzenie pod rygorem jego unieważnienia. 
 

§ 4 Obowiązki uczestnika Wydarzenia 
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany: 

a) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora Wydarzenia dokument 
uprawniający do wejścia na Wydarzenie oraz dokument tożsamości; 

b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzenie; 

c) stosować się do zarządzeń i poleceń przedstawicieli Organizatora oraz pracowników służby 
informacyjnej i porządkowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i 
organów – do wykonywania ich poleceń; 

d) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Na żądanie funkcjonariuszy lub pracowników służby porządkowej i służby informacyjnej, Uczestnicy 

Wydarzenia zobowiązani są zajmować wskazane im miejsca.  
 

§ 5 Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu 
1. Zakazuje się wstępu na Wydarzenie osobie: 

a) odmawiającej poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy osoba ta jest uprawniona do uczestniczenia 
w Wydarzeniu, w tym czy jest pełnoletnia; 

b) odmawiającej poddania się przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że 
posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, 
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje 
psychotropowe; 

c) znajdującej się pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie 
działających środków; 
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d) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz innych Uczestników Wydarzenia; 

e) niepełnoletniej. 
 

2. Podczas Wydarzenia zabrania się: 
a) wywieszania, bez zgody Organizatora, jakichkolwiek banerów w miejscu, w którym odbywa się 

Wydarzenie w szczególności w miejscach, w których mogą one tarasować lub w inny sposób utrudniać 
otwarcie wyjść ewakuacyjnych; 

b) rzucania przedmiotami; 
c) wnoszenia i spożywania alkoholu;  
d) zażywania środków odurzających lub psychotropowych; 
e) rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych; 
f) używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.; 
g) blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych; 
h) przebywania osób w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

 
3. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia i posiadania w trakcie jego trwania: 

a) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży oraz parasoli 
o ostrym zakończeniu; 

b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i 
innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo 
niebezpiecznych; 

c) środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających; 
d) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących; 
e) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za uprzednią pisemną zgodą Organizatora; 
f) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich 

przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym. 
4. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z terenu Wydarzenia 

Uczestników niestosujących się do w/w zasad postępowania. 
5. Udział Uczestnika w Wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie i 

wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Totalizator, w szczególności w formie zdjęć i filmów mających na 
celu przygotowanie publikacji podsumowania Wydarzenia w postaci relacji wideo i fotograficznej z 
Wydarzenia w kilku przeformatowaniach i długościach w Social Mediach tj. na Facebooku, Instagramie, 
Linked’in Totalizatora (dalej: „Materiały”). Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie 
wykonanych Materiałów zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą 
i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania Materiałów z jego wizerunkiem. Udzielenie zgody na 
wykorzystanie wizerunku Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w Wydarzeniu. 

6.  
 

§6 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Totalizator. Z Totalizatorem można skontaktować się przesyłając e 

– mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej 
adresem siedziby Administratora. 

2. Totalizator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, 
z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@totalizator.pl, oraz za 
pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Totalizatora z dopiskiem „Do 
Inspektora Ochrony Danych”. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) realizacja działań marketingowych/handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona 
podczas wypełniania formularza kontaktowego(art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) realizacji i organizacji Wydarzenia „Drapiemy World GUINESS RECORD” – podstawą prawną 
przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 
Totalizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy - podstawą prawną przetwarzania są czynności niezbędne 
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
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d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania 
danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Totalizatora, 
rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wypełnienia wyżej wymienionych celów.  
5. Okres przechowywania danych przez Totalizatora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane 

przechowywane są: 
a) do momentu wycofania zgody albo 
b) do momentu przedawnienia roszczeń albo 
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Totalizatora albo 
d) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa albo 
6. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Totalizatora lub 
instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 
mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Totalizatorem umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa 
do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo 
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w 
przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem 
danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: : drapiemyrekord@wp.pl  
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

8. W oparciu o dane osobowe Totalizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

 
§7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zakazuje prowadzenia bez jego autoryzacji jakiejkolwiek działalności, w szczególności handlowej 
i gastronomicznej podczas Wydarzenia. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników Wydarzenia w przypadku odwołania 
Wydarzenia niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszego 
Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Wydarzenia, niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań Organizatora dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, 
któremu Organizator nie mógł zapobiec i którego mimo dochowania należytej staranności nie mógł 
przewidzieć, np. strajk, klęska żywiołowa itp.) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od 
Organizatora. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 i obowiązuje do dnia 28.05.2023. 
4. Poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 
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