
1) Organizatorem  „Speed  Date”  jest  Oratorium  Świętokrzyskie  Św.  Jana  Bosko  w  Kielcach.  Organizator
jest  jednocześnie  przetwarzającym dane osobowe.  Dane osobowe z  wyłączeniem zdjęć  zostaną usunięte  w ciągu 14 dni
roboczych od zakończenia wydarzenia.

2) Wydarzenie ma charakter rozrywkowy .
3) Uczestnikiem wydarzenia „speed date” może być osoba, która:

a) ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 25 roku życia
b) nie pozostaje w związku z inną osobą
c) zapoznała się z regulaminem
d) dostarczyła kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy,
e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych oraz wizerunku organizatorowi celem przeprowadzenia wydarzenia
f) otrzymała potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z zaproszeniem

4) Uczestnik ma prawo do:
a) rezygnacji z udziału na 2 dni robocze przed wydarzeniem (48h)
b) aktywnego i kulturalnego udziału w zabawie
c) zgłaszania swoich uwag organizatorowi

5)  Uczestnik jest zobowiązany do:
a) wyrażenia zgody na  przetwarzanie  danych  i  wizerunku,  zachowania w tajemnicy  danych  innych  użytkowników,

w związku z czym będzie mógł brać udział w zabawie
b) szczegółowego zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem wydarzenia
c) podporządkowania się zasadom zabawy oraz poleceniom prowadzącego kolejne etapy
d) aktywnego, kulturalnego uczestniczenia w zabawie z poszanowaniem innych osób
e) przestrzegania regulaminu

6) Uczestnikowi zabrania się:
a) udziału w wydarzeniu w przypadku nie dopełnienia formalności zapisu
b) rozpowszechniania  uzyskanych  danych  o  innych  osobach  w  trakcie  zabawy  w  jakiejkolwiek  formie  również
 po zakończeniu wydarzenia
c) samodzielnie przekazywać swoich  danych osobowych współuczestnikom spotkania,  ani  nakłaniać  innych do  ich
udzielenia takich informacji. 
d) wykonywania zdjęć, nagrań, sporządzania notatek, relacjonowania wydarzenia bez pisemnej zgody organizatora
e) ingerowanie w program oraz przebieg wydarzenia w jakiejkolwiek formie
f) wprowadzania,  zapraszania  osób  postronnych,  nie  będącymi  uczestnikami  przed  rozpoczęciem  oraz  w  trakcie
zabawy
g) wykonywania telefonów i prowadzenia rozmów telefonicznych w trakcie zabawy
h) zachowań powszechnie uznanych za nieprzyzwoite, wulgarne, dwuznaczne i agresywne
i) posiadania, przechowywania, spożywania alkoholu, tytoniu, dopalaczy narkotyków i innych substancji na terenie
Oratorium
j) wprowadzania zwierząt

7) Organizator ma prawo:
a) Odmówić uczestnikowi udziału w zabawie z przyczyn organizacyjnych, technicznych
b) Wyprosić  uczestnika  w  każdej  chwili  trwania  wydarzenia  w  sytuacji  naruszania  postanowień  regulaminu
bez wyjaśnienia
c) wyłącznego  wykonywania  zdjęć,  nagrań,  utrwalania  wizerunków  w  ramach  przeprowadzonego  wydarzenia
oraz umieszczenia ich na stronie internetowej organizatora celem udokumentowania wydarzenia.
d) zmiany programu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych

zmiany treści regulaminu

8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników w trakcie zabawy.

9) W trakcie  trwania wydarzenia uczestnicy  wskazują na kartkach,  otrzymanych od organizatora  chęć  kontynuowania
znajomości  z  wybranymi  osobami.  Wybrane  dane  kontaktowe  zostają  przekazywane tylko  i  wyłącznie  w przypadku
wzajemnego wyrażenia chęci kontynuowania znajomości przez konkretne osoby.


