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Regulamin wstępu na wydarzenie „OLIVIA STARS” 

Budynek Olivia Star, 14 maja 2022 r.  

 

 

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą „OLIVIA STARS”, które odbędzie się w dniu 14 maja 

2022 r. na 32, 33 oraz 34. piętrze budynku „Olivia Star” położonego w Gdańsku przy Al. 

Grunwaldzkiej 472C (dalej jako: „Wydarzenie”), jest: Olivia Star Top Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 472C/12. piętro, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000785038, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, NIP: 5842783933 (dalej jako: 

„Organizator”). 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 

Organizator wprowadza niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”), przygotowany w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne dla poszczególnych branż, obowiązujący 

wszystkich uczestników Wydarzenia. 

3. Do budynku „Olivia Star” oraz na miejsce Wydarzenia nie mają wstępu osoby zakażone 

wirusem SARS-CoV-2 lub podlegające kwarantannie albo izolacji domowej.  

4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby, w szczególności objawów 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, osoba, u której występują takie objawy, jest zobowiązana do 

rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. 

5. Uczestnik po wejściu do budynku „Olivia Star” zobowiązany jest udać się bezpośrednio do 

recepcji Tarasu Widokowego, znajdującej się na parterze budynku, w celu potwierdzenia 

rezerwacji. 

6. Po wejściu na widownię na 34 piętrze budynku należy zająć wyznaczone miejsce, tak aby nie 

powodować zatorów w przejściach oraz niepotrzebnych skupisk ludzkich.  

7. Uczestnik Wydarzenia zajmuje miejsce siedzące oznaczone przez Organizatora z zachowaniem 

aktualnie obowiązujących obostrzeń.  

8. Organizator zapewnia uczestnikom Wydarzenia: 

- płyny dezynfekcyjne, w tym w obszarze wejścia i wyjścia, a także toalet, z 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;  

- bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe;  

- oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej. 

9. Wejście i przebywanie na terenie budynku „Olivia Star” możliwe jest przy zachowaniu zasad 

wynikających z wytycznych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

10. Osoby oczekujące na wejście do budynku „Olivia Star” oraz na dostęp do miejsca Wydarzenia, 

stojące w kolejce (np. do recepcji, wind lub toalet) powinny zachować odpowiedni dystans. 

11. Wejście i wyjście uczestników Wydarzenia powinno odbywać się według wskazań osób 

wyznaczonych przez Organizatora, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na 

bezpieczne przemieszczanie się, w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się 

publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych. 

Pierwszeństwo w opuszczeniu Wydarzenia mają w miarę możliwości osoby starsze oraz 

niepełnosprawne.   

12. Zabrania się wnoszenia do budynku „Olivia Star” toreb, plecaków i walizek o 

ponadprzeciętnych gabarytach.  

13. Uczestnicy Wydarzenia naruszający postanowienia Regulaminu lub powodujący zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia pozostałych widzów, mogą zostać poproszeni przez obsługę 

Organizatora o opuszczenie budynku. Organizator jest uprawniony w szczególności do odmowy 

Uczestnikowi wstępu na teren budynku „Olivia Star” lub miejsca Wydarzenia, a także do 

wyproszenia uczestnika, który pomimo prośby Organizatora nie zakrywa ust oraz nosa lub nie 

stosuje się do powszechnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. W takich przypadkach 

uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu ani wymiany biletów.  
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14. Uczestnik Wydarzenia akceptuje aktualne zasady i ograniczenia wynikające z epidemii wirusa 

SARS-CoV-2, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych.  

15. Ponadto uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących na 

terenie budynku „Olivia Star” , regulaminów i zasad, w tym wynikających z oznakowań 

porządkowych, przestrzegania limitów osobowych w pomieszczeniach, a także do stosowania 

się do zaleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe. W przypadku 

wystąpienia okoliczności wymagającej dla ochrony życia i zdrowia ludzkiego lub dla 

zachowania należytego stanu higieniczno-sanitarnego lub w celu zapobiegania zakażeniom i 

chorobom zakaźnym, podjęcia działania nieprzewidzianego w Regulaminie, Organizator lub 

zarządca budynku może wydawać wiążące uczestników Wydarzenia procedury lub polecenia, 

w tym porządkowe lub wprowadzać nadzwyczajne regulaminy, w tym porządkowe, w 

szczególności dotyczące zasad poruszania się uczestników Wydarzenia na terenie budynku 

„Olivia Star”, oraz na terenie Wydarzenia.  

16. Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych zgodę na 

utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas 

Wydarzenia w następujących materiałach: transmisjach i relacjach z Wydarzenia oraz we 

wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących Wydarzenia, które mogą być 

sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi technikami oraz rozpowszechniane (także z 

wizerunkami innych osób) w każdej formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, 

elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w postaci streamingu na żywo i na 

życzenie, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, w prasie i 

telewizji. Jednocześnie uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora swojego wizerunku w celach jego utrwalenia, zwielokrotnienia i 

rozpowszechniania zgodnie z udzielonym przez uczestnika Wydarzenia zezwoleniem 

określonym w zdaniu poprzednim. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie 

zgód, o których mowa w zdaniach poprzednich. Administratorem danych osobowych w 

zakresie wizerunku uczestników Wydarzenia jest Organizator. We wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania wizerunku uczestnik Wydarzenia może kontaktować się z 

Organizatorem korzystając z następujących danych kontaktowych: Olivia Star Top Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472C/12. piętro. 

Organizator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika Wydarzenia na podstawie udzielonej 

przez uczestnika Wydarzenia zgody, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt 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 (dalej: Rozporządzenie). 

Wizerunek uczestnika Wydarzenia będzie przetwarzany przez Organizatora do czasu cofnięcia 

przez uczestnika Wydarzenia zgody na jego przetwarzanie. W związku z przetwarzaniem przez 

Organizatora wizerunku uczestnika Wydarzenia, uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do 

danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych 
osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, prawo do 

cofnięcia zgody w przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o zgodę, w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podczas przetwarzania wizerunku uczestnika Wydarzenia nie dochodzi 

do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu 

Artykułu 22 Rozporządzenia. Udostępnienie wizerunku Organizatorowi jest dobrowolne.   

17. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu, którego 

zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.  

18. Organizator ma możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie w celu dostosowania jego 

treści do aktualnych zasad i ograniczeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2. 


