Regulamin Warsztatów „Rowerowa Lekcja Jazdy” z dnia 5.03.2021

REGULAMIN WARSZTATÓW
"Rowerowa Lekcja Jazdy"
Ostatnia aktualizacja: 5.03.2021
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Rowerowej Lekcji Jazdy jest Fundacja Na Rowerze z siedzibą w Gdańsku
(80-236), Al. Grunwaldzka 5, KRS: 0000872307, NIP: 9571129045, REGON: 387712798
(zwana dalej "Organizatorem”).
2. Partnerem Rowerowej Lekcji Jazdy jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w
Gdańsku (80-067), przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707 (zwany dalej “Partnerem”).
3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Warsztatach “Rowerowa
Lekcja Jazdy” (dalej "Warsztaty").
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.
5. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem:
h ps://fundacjanarowerze.pl/
6. Warsztaty prowadzone są przez przedstawicieli Organizatora:
a. Sebas an Gruszka (zwany dalej "Instruktorem").
§2
Warunki Uczestnictwa
1. Zgłoszenie i udział Uczestnika w Warsztatach jest dobrowolne.
2. Uczestnik zapisując się i przystępując do Warsztatów akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu.
3. W Warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Uczestnik przystępując do Warsztatów oświadcza, że:
a. nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków psychoaktywnych,
b. nie ciąży na nim sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,
c. ma ukończone 18 lat,
d. stan jego zdrowia jest dobry i umożliwia mu udział w planowanych warsztatach,
e. nie są mu znane jakiekolwiek przeciwskazania do udziału w warsztatach.
5. Uczestnictwo w Warsztatach odbywa się bez osób towarzyszących.
6. Uczestnik bierze udział w Warsztatach na sprawnym technicznie rowerze zorganizowanym we
własnym zakresie. Organizator nie zapewnia rowerów Uczestnikom. Dopuszczony jest
dowolny typ roweru zgodny z de nicją art. 2 ust. 47 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§3
Obowiązki i odpowiedzialność Uczestników
1. Uczestnik przystępuje do Warsztatów na własną odpowiedzialność.
2. Organizator zaleca aby Uczestnik posiadał indywidualne ubezpieczenie Odpowiedzialności
Cywilnej od zdarzeń losowych, jednakże nie jest to wymóg.
3. Warsztaty realizowane są nieodpłatnie.
4. Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązuje się do:
a. Przestrzegania warunków niniejszego regulaminu.
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b. Przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności
Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
c. Wykonywania poleceń Instruktora.
d. Przestrzegania harmonogramu Warsztatów.
e. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz Instruktora.
5. Podczas Warsztatów obowiązuje zasada przestrzegania powszechnie przyjętych zasad
współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób.
Zasady dotyczą również przejawów agresywnego zachowania i używania słów powszechnie
uważanych za wulgarne i obraźliwe.
6. Instruktor może odmówić dalszego prowadzenia Warsztatu Uczestnikowi, który nie
przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.
7. Instruktor nie wykonuje napraw serwisowych roweru z którego korzysta Uczestnik.
§4
Zapisy i organizacja Warsztatów
1. Jedna lekcja Warsztatów trwa 45 minut.
2. Na Warsztaty obowiązują zapisy poprzez internetowy system rezerwacji na stronie
Organizatora, zgłoszenie mailowe na adres zapisy@fundacjanarowerze.pl lub telefonicznie
pod numerem 504491993.
3. Warsztaty odbywają się w warunkach otwartego ruchu drogowego na drogach publicznych
bez asysty policji.
4. Wyboru lokalizacji rozpoczęcia Warsztatów dokonuje Uczestnik zgodnie z harmonogramem
opublikowanym na stronie internetowej Organizatora, miejsce zakończenia Warsztatów
określa Instruktor. Uczestnik może wybrać jedną z dostępnych lokalizacji rozpoczęcia
Warsztatów zgodnie z poniższą listą:
a. Gdańsk Wrzeszcz przy stacji PKP przy ul. Dmowskiego.
b. Gdynia Redłowo obok Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) przy
skrzyżowaniu ulic Stryjskiej i al. Zwycięstwa.
5. Dokładna lokalizacja wyznaczonych miejsc rozpoczęcia Warsztatów opublikowana jest na
stronie internetowej Organizatora w formie mapy sytuacyjnej.
6. Warsztaty odbywają się w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w wybrane
weekendy. Szczegółowy harmonogram opublikowany i aktualizowany jest na bieżąco na
stronie internetowej Organizatora.
7. Dostępne terminy Uczestnik może przeglądać samodzielnie za pomocą usługi dostarczonej
przez aplikację Setmore - w tym celu należy użyć przycisku „BOOK NOW”, wybrać usługę i
wskazać lokalizację.
8. Na Warsztaty zapisać się można z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i nie większym
wyprzedzeniem niż 14 dni kalendarzowych.
9. Uczestnik ma prawo do jednorazowego przełożenia terminu Warsztatów pod warunkiem, że
skutecznie poinformuje Organizatora o takiej potrzebie nie później niż na dwie godziny przed
potwierdzonym pierwotnie terminem. Za skuteczne poinformowanie rozumie się otrzymanie
wiadomości zwrotnej od Organizatora w formie maila lub SMS.
10. Akceptowalne spóźnienie Uczestnika wynosi do 5 minut.
11. Uczestnik, który nie pojawił się w umówionym miejscu i terminie nie informując Organizatora
z wyprzedzeniem traci prawo do ponownego zapisania się na Warsztaty.
12. Pierwszeństwo uczestnictwa w Warsztatach mają osoby zapisujące się po raz pierwszy.
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13. Organizatorowi przysługuje prawo do wykreślenia Uczestnika z Warsztatów i zmiany terminu
Warsztatów po uprzednim uzgodnieniu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony
niezwłocznie drogą mailową i telefoniczną (SMS).
14. Warunkiem dokonania rejestracji jest podanie przez Uczestnika następujących danych:
a. Imię i Nazwisko,
b. Aktualny numer telefonu komórkowego,
c. Prawidłowy adres email,
d. Wskazanie daty, godziny i miejsca realizacji Warsztatu na podstawie dostępnej listy
lokalizacji określonych w §4 ust. 4.
15. Rejestrację uznaje się za skuteczną dopiero w momencie wysłania potwierdzenia drogą
elektroniczną (email, SMS) przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie wysłane najpóźniej w
ciągu 48 godzin po wysłaniu zgłoszenia rejestracji.
16. Warsztaty odbywają się niezależnie od warunków pogodowych za wyjątkiem warunków
zagrażających bezpieczeństwu Uczestnika, w tym gwałtownych burz, silnego wiatru, ulewy,
gradobicia.
17. W przypadku warunków pogodowych zagrażających bezpieczeństwu Uczestnika, Organizator
skontaktuje się z Uczestnikiem z możliwie jak największym wyprzedzeniem i zaproponuje
nowy, dogodny dla obu stron termin Warsztatów. W tej sytuacji nie ma zastosowania
postanowienie §4 ust. 8 i 9.
§5
Przetwarzanie danych osobowych
1. De nicje:
a. Administrator danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO: Fundacja Na
Rowerze z siedzibą w Gdańsku (80-236) przy Al. Grunwaldzkiej 5, KRS: 0000872307,
NIP: 9571129045, REGON: 387712798.
b. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
c. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://fundacjanarowerze.pl/,
fanpage na Facebooku pod adresem: h ps://www.facebook.com/
fundacjanarowerze/ oraz pro l społecznościowy na Instagramie pod adresem:
h ps://www.instagram.com/fundacjanarowerze/.
2. Uczestnik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza
dostępnego na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, Direct
Message, fanpage, SMS, itd.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest dobrowolna, konkretna,
świadoma i jednoznaczna zgoda Uczestnika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza
na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w
których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a w
szczególności:
a. Formularz rezerwacji: Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne,
ale niezbędne, by Uczestnik otrzymał potwierdzenie rezerwacji terminu Warsztatu na
który się zapisał oraz w uzasadnionych przypadkach by Uczestnik otrzymał
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5.
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7.

8.

9.
10.
11.

12.

propozycję innego terminu. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora
(Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia
Warsztatów oraz 2 lata od ich zakończenia.
Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje
wskazane w poprzednich punktach cele (np. rmom dostarczającym usługę hos ngu, rmie
księgowej, rmie dostarczającej system do rezerwacji). Firmy i podmioty którym
Administrator przekazuje Twój adres mailowy, numer telefonu, imię i nazwisko: Setmore
Appointments.
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.
Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji
Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie
oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
b. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną.
c. Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do poprawienia danych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
f. prawo do przenoszenia danych,
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.
Uczestnik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Uczestnik uprzednio
wyraził taką zgodę.
W celu realizacji swoich praw Uczestnik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres:
iodo@fundacjanarowerze.pl.
Na potrzeby realizacji Warsztatów Organizator przetwarza następujące dane osobowe
Uczestnika:
a. Imię i Nazwisko,
b. Numer telefonu,
c. Adres email.
Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla potrzeb
niezbędnych do realizacji Warsztatów.
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§6
Rozpowszechnianie wizerunku
1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania,
w tym rozpowszechniania zdj , lmów, fonogram w i wideogram w z wizerunkiem i
wypowiedziami Uczestnik w, bez konieczno ci ka dorazowego zatwierdzania takiego
wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obr bk , powielanie materiał w
z wizerunkiem Uczestnika i głosem, za po rednictwem dowolnego medium oraz
rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora), informowania i
realizacji zaj zgodnym z obowi zuj cym prawem, wliczaj c w to w szczeg lno ci
zamieszczanie zdj na stronach internetowych, pro lach w mediach społecznościowych oraz
publikacje w folderach i publikacjach elektronicznych. R wnocze nie Uczestnik zrzeka si
wszelkich praw zwi zanych z zatwierdzeniem ka dorazowego wykorzystania wskazanych
materiał w z wizerunkiem tak e w przypadku wykorzystywania ich w celu ł czenia z innymi
obrazami za po rednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, e te wszystkie działania
słu y maj jedynie propagowaniu Warsztatów lub promocji Organizatora.
2. Udzielone zgody wymienione w § 6 ust. 1 mają zastosowanie także do Partnera z którym
Organizator współpracuje przy realizacji Warsztatów.
§7
Odpowiedzialność
1. Organizator i Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem
lub kradzieżą wyposażenia i sprzętu używanego przez Uczestnika w czasie trwania
Warsztatów.
2. Organizator i Instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałe u Uczestników Warsztatów i osób trzecich w związku
braniem udziału w Warsztatach.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora.

ó

ę
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ć

ę
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