
REGULAMIN  

WARSZTATÓW KRAWIECKICH W ATRIUM PLEJADA Z DNIA 4.01.2020 r. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Warsztatów Krawieckich 

(„Warsztaty”) jest Malinova Atelier Wioletta 

Januszewska z siedzibą w Bytomiu, ul. Moniuszki 6/5, 

41-902 Bytom, o numerze NIP: 645-240-39-69 (dalej 

„Organizator“).  

2. Warsztaty organizowane są na zlecenie Atrium 

Plejada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), 

przy ul. Ostrobramskiej 75c, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000712155; NIP 525-263-91-93, REGON: 

5252639193.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania 

zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności 

zewnętrzne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany  

w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. 

Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie 

http://atrium-plejada.pl/ . Zmiany wchodzą w życie  

z dniem ich ogłoszenia.   

 

WARSZTATY 

5. Warsztaty są realizowana na terenie Atrium Plejada 

w Bytomiu (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 25). 

6. Warsztaty Krawieckie obejmują szycie: 

workoplecaka (15.01.2020) i piórnika/ saszetki  

(24.01.2020), przeprowadzone przez zawodowy 

warsztat krawiecki. 

7. Wszelkie materiały, niezbędne do szycia, zostaną 

zapewnione przez Organizatora. 

8. Maksymalny czas trwania Warsztatów to 4 godzin. 

9. Warsztaty zostaną przeprowadzone na stoisku, 

ustawionym na pasażu Centrum Handlowego Atrium 

Plejada pomiędzy salonami Reserved a RTV Euro 

AGD. 

10. Warsztaty organizowane są w dwóch cyklach; dla 

każdego z terminów obowiązuje osobna rejestracja, 

uruchamiana 7.01.2020: 

 I termin Warsztatów: 15.01.2020  

w godzinach 12:00-16:00; rejestracja 

możliwa do wyczerpania miejsc lub do dnia 

poprzedzającego Warsztaty. 

 II termin Warsztatów: 24.01.2020  

w godzinach 16:00-20:00; rejestracja 

możliwa do wyczerpania miejsc lub do dnia 

poprzedzającego Warsztaty. 

11. W każdym terminie warsztatów weźmie udział 

pierwszych 10 prawidłowo zgłoszonych 

Uczestników.  

12. Dwa dni przed Warsztatami pracownik Administracji 

Centrum Handlowego Atrium Plejada skontaktuje się 

telefonicznie w celu potwierdzenia udziału Klienta  

w Warsztatach. Zgłoszenia niepotwierdzone będą 

automatycznie anulowane 

13. Uczestnictwo w Warsztatach ma charakter 

dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa  

w Warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem i akceptacja jego treści.  

14. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, 

które w dniu warsztatów ukończyły 10 lat, przy czym 

warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest 

zgłoszenie się przez formularz rejestracyjny 

dostępny na stronie internetowej: www.atrium-

plejada.pl. oraz dostarczenie w dniu warsztatów 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział  

w warsztatach. ( Załącznik 1 do Regulaminu) 

15. Zgłoszenia Uczestników Warsztatów będą 

przyjmowane na podstronie głównej witryny 

internetowej Atrium Plejada dostępnej w sieci 

Internet pod adresem elektronicznym w dniach  

7-23.01.2020 r.  

 

DANE OSOBOWE  

16. Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorem 

danych osobowych jest Atrium Poland Real Estate 

Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-

175), przy Ostrobramskiej 75C, wpisana w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 

7144, posiadającą NIP: 5262489619, REGON: 

016105353, kapitał zakładowy: 500.000 zł 

(„Administrator Danych”). 

17. Dane osobowe Klientów, będą udostępnione 

Organizatorowi w celu i zakresie niezbędnym do 

zrealizowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach. Dane 

osobowe będę przetwarzane przez Organizatora 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  

z dnia 10.05.2018 r. dla celów związanych z realizacją 

Warsztatów (do kontaktowania się z Klientem oraz 

do innych czynności związanych z wykonywaniem 

uprawnień wynikających z Regulaminu Warsztatów). 

Uczestnik ma możliwość wglądu do swoich danych 

osobowych i do ich poprawiania oraz żądania ich 

usunięcia, a także wniesienia uzasadnionego 

sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw 

http://atrium-plejada.pl/


nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie 

przysługuje prawo skargi do organu nadzoru ochrony 

danych osobowych na proces przetwarzania jego 

danych przez Organizatora. 

18. Dane osobowe Klientów w celach związanych z 

przeprowadzeniem Warsztatów będą przetwarzane 

na podstawie zgody Klienta do czasu zakończenia 

Warsztatów. Po tym czasie dane zostaną usunięte. 

19. Wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych 

osobowych Uczestnika przetwarzanych przez 

Administratora Danych należy kierować pisemnie na 

adres: Atrium Poland Real Estate Management sp. z 

o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), przy  

ul. Ostrobramskiej 75C, lub mailem na adres: dpo-

pl@aere.com 

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania 

zdjęć w trakcie Warsztatów do celów promocyjnych 

Fanpage’ów oraz samych Warsztatów, na co Klient 

wyraża zgodę. 

21. Odmowa podania danych osobowych w celu 

organizacji Warsztatów lub odwołanie zgody na 

przetwarzanie w czasie ich trwania jest równoważne 

z brakiem możliwości uczestnictwa w Warsztatach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU 

WARSZTATÓW KRAWIECKICH W ATRIUM PLEJADA Z DNIA 4.01.2020 r. 

 

Zgoda na udział dziecka w warsztatach szycia organizowanych w CH Atrium Plejada 

 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

 

.......................................................................................... 

            (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego oraz numer telefonu) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................... 

                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

w warsztatach szycia organizowanych w CH Atrium Plejada, które odbędą się w dniu  

........................................................ 

                          (data warsztatów) 

 

Jednocześnie: 

- Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania 

zajęć. 

- Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem warsztatów krawieckich. Regulamin dostępny 

na stronie internetowej https://atrium-plejada.pl/ 

-Wyrażam zgodę na wykonywanie i publikację dokumentacji multimedialnej z zajęć z zachowaniem 

anonimowości danych osobowych. 

 

 

................... dnia ..................... .                                    ............................................................................  

                                                                                                     (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

https://atrium-plejada.pl/

