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REGULAMIN 

KOLACJI DEGUSTACYJNYCH 

KULINARNE WARIACJE – W SIECI OPOLSKICH SMAKÓW 

 

§ 1 

Informacje o organizatorach, data i miejsce Kolacji 

1. Organizatorami cyklu kolacji degustacyjnych pn. Kulinarne wariacje – w sieci opolskich smaków, 

(zwanych dalej: kolacjami) jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, z siedzibą w 

Biestrzynniku przy ul. Poliwody 18, 46-043 Ozimek oraz restauracje, w których kolacje są organizowane, 

wymienione w punkcie 2.  

2. Kolacje organizowane są w następujących datach i miejscach (zwanych w dalszej części 

„Restauracjami”): 

(1) 12 lipca 2019 r. - Opolanka (Opole) 
(2) 9 sierpnia 2019 r. - Bistro Finezja (Tułowice)  
(3) 13 września 2019 r. - Zamkowy Młyn (Krapkowice)  
(4) 11 października 2019 r. - Szara Willa (Opole)  
(5) 15 listopada 2019 r. - Restauracja Dębowe Wzgórze (Pokrzywna)  
(6) 6 grudnia 2019 r. - Restauracja Na Wyspie (Niemodlin)  
(7) 24 stycznia 2020 r. - Restauracja Bajka (Grodziec)  
(8) 7 lutego 2020 r. - Restauracja Nad Stawem (Bogacica)  
(9) 20 marca 2020 r. - Hotel Spałka (Kluczbork)  
(10) 24 kwietnia 2020 r. - Tawerna Pod Kotwicą (Kadłub Wolny, gm. Zębowice)  
(11) 22 maja 2020 r. - Restauracja Fryderyk (Nysa) 
 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Kolacji, chyba że wprost z 

Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów, lub źródeł informacji zawierających opis 

określonych elementów Kolacji. 

 

§ 2 

Temat i Cel Kolacji 

 

1. Tytuł cyklu kolacji brzmi: „Kulinarne wariacje - w sieci opolskich smaków”. 

2. Celem kolacji jest propagowanie lokalnych produktów z Opolszczyzny, pokazanych w nowoczesny 

sposób przez opolskich szefów kuchni.  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w Kolacji 

 

1. Udział w danej kolacji jest uwarunkowany zakupem biletu w Restauracji, która daną kolację organizuje.  

2. Ważnym biletem jest specjalna karta kulinarna, dostępna u Organizatorów wraz z naklejką, którą 

Uczestnik otrzymuje: 

a) Przy zakupie biletu – w sytuacji sprzedaży bezpośredniej w Restauracji, 

b) Przy wejściu na kolację – w sytuacji sprzedaży przez Internet.  

3. Każda Restauracja będzie przekazywała Uczestnikom swoją  naklejkę – unikalną i numerowaną dla 

danej Restauracji.   

4. Informacji o dostępnych biletach, rezerwacji oraz sposobie zakupu udziela Restauracja, która organizuje 

daną kolację.  

5. Cena za 1 kolację wynosi 99,- zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto), za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w § 4.  
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§ 4 

Promocja 50% za trzecią kolację  

 

1. W sytuacji, gdy Uczestnik zakupi 2 bilety na różne kolacje i otrzyma dwie różne naklejki, ma możliwość 

zakupienia trzeciego biletu i otrzymania trzeciej naklejki uprawniającej do kolacji w cenie 49,50 zł. 

brutto, tj. 50% ceny określonej w § 3 pkt. 5.  

2. Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 50% jest przedstawienie przed zakupem karty kulinarnej z 

naklejonymi dwoma naklejkami z innych Restauracji.  

3. Nie ma możliwości uzyskania rabatu, w sytuacji przedstawienia kilku kart kulinarnych lub naklejek 

nieprzyklejonych do karty kulinarnej.  

 

§ 5 

Zgoda na wizerunek i postanowienia końcowe 

 

1. Podczas kolacji będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa i/lub filmowa na cele promocyjne projektu 

kolacji degustacyjnych, realizowana na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych 

Organizatorów.  

 

2. Biorąc udział w Kolacji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie 

wykorzystania wizerunku utrwalonego podczas kolacji przez Organizatora - zgodnie z przepisem art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1/ - w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. 

 

3. Zgoda, o której mowa powyżej jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona terytorialnie ani 

czasowo. 

 
4. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Klauzula informacyjna RODO 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy 

prawa polskiego, w tym także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1/. 

 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2019 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestnika Kolacji jest Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna” z siedzibą w Biestrzynniku, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek. 

2.     Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Zajączka7/1, 45-050 Opole. 

3.    Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@lgropolszczyzna.pl lub pisemnie na adres 

korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2). 

4.    Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, tj. na 

podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych 

szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe). 

5.    Zebrane dane osobowe, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu przeprowadzenia oraz promocji Kolacji degustacyjnych „Kulinarne wariacje – w sieci opolskich 

smaków”. 

6.    Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem 

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.  

7.   Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą osoby lub podmioty, które realizują zadanie 

związane z organizacją Kolacji, a także mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek 

taki będzie wynikać z przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy  

8. . Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane 

przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5. Okres przechowywania danych może zostać 

każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie 

niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora 

danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do 

przeprowadzenia archiwizacji. 

9.   Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679.  

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

2016/679, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 


