
REGULAMIN PIKNIKU DLA MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT CARNILOVING  
organizowanego przez Azan sp. z o.o. sp. k. w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach 

Sopockich ul. Bitwy pod Płowcami.

§1
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania pikniku „Carniloving” (dalej zwanego
„Piknikiem”) odbywającego się w dniu 13.08.2022r. w Sopocie na Błoniach Sopockich ul. Bitwy pod 
Płowcami w godzinach 11.00-16.00.

2. Organizatorem Pikniku AZAN SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul.  Czarnej 25 
lok. 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100, , zwana dalej „Organizator”

3. Postanowienia przedmiotowego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby, biorące udział w Pikniku, 
bądź przebywające na terenie, na którym przeprowadzany jest Piknik. Każda osoba znajdująca się na 
terenie w czasie trwania Pikniku zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu
(zwana dalej jako „Uczestnik”).

4. Uczestnictwo w Pikniku oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania Pikniku poprzez 

określenie zbioru zasad zachowania się Uczestników oraz korzystania z terenu, na którym Piknik jest 
przeprowadzany, a także przedmiotów, znajdujących się na nim.

6. Regulamin określa również prawa i obowiązki Uczestników biorących udział w Pikniku.
7. Uczestnicy zobowiązani stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora i służb porządkowych.

§2
Uczestnictwo 

1. Piknik ma charakter otwarty a wstęp na teren Pikniku jest bezpłatny.
2. Uczestnicy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Pikniku, zobowiązane są zachowywać
się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na Pikniku.
3. Udział w Pikniku odbywa się na własną odpowiedzialność, tym samym osoby w nim uczestniczące nie
mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych
podczas trwania Pikniku.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom Pikniku ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe oraz rzeczowe spowodowane przez
uczestnika Pikniku.
6. Do udziału w Pikniku mają prawo wyłącznie osoby, które zapoznały się z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
7. Dopuszcza się udział w Pikniku psów.



8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego psa na terenie Pikniku, w tym
również za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na mieniu lub osobie.

9. Uczestnik biorący udział w Pikniku z psem jest obowiązany do:

a) posiadania przy sobie książeczki zdrowia psa z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko
wściekliźnie oraz z informacją o odrobaczeniu psa, a także okazania jej na prośbę Organizatora lub Grupy
porządkowej;

b) trzymania psa na smyczy oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby, zastosowania kagańca (patrz ustęp 7
niniejszego paragrafu);
c) sprzątania wszelkich nieczystości spowodowanych przez psa;

d) naprawienia lub sfinansowania naprawy szkód wyrządzonych przez psa.

10. Uczestnik ma obowiązek sprawować kontrolę nad psem będącym pod jego opieką tak, aby nie
stanowił zagrożenia dla innych Uczestników i zwierząt. Uczestnik spuszcza psa ze smyczy wyłącznie na
swoją odpowiedzialność.
11. W Pikniku nie mogą wziąć udziału psy zachowujące się agresywnie wobec innych psów lub ludzi, a
także psy chore na choroby zakaźne, po zabiegach – w okresie rekonwalescencji, suki w okresie ciąży,
cieczki, jak i szczeniaki poniżej 4 miesiąca życia, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
12. Osoby nietrzeźwe, osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa oraz osoby potencjalnie zagrażające
porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren Pikniku.
13. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami pikniku i nie odpowiada za mienie
Uczestników pozostawione na terenie Pikniku.
14. Prowadzenie jakichkolwiek akcji reklamowych i promocyjnych w czasie trwania Pikniku wymaga
zgody Organizatora i musi być ściśle z nim ustalone.
15. Osoby niepełnoletnie upoważnione są do wstępu na teren Pikniku pod opieką osób pełnoletnich.
Uczestnik, który nie ukończył 13 roku życia może przebywać na Pikniku wyłącznie w towarzystwie
dorosłego opiekuna – tzn. rodzica lub opiekuna prawnego, bądź bez opieki, ale za pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Pikniku. Oryginał zgody należy przekazać Organizatorowi z
jednoczesnym okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość niepełnoletniego
Uczestnika (np. legitymacja szkolna) w dniu Pikniku. Opiekun prawny/rodzic ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba znajdująca się pod jego opieką wyrządzi szkodę osobom
trzecim.
16. Wzięcie udziału w Pikniku jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie
przez Organizatora wizerunku i głosu dla celów organizacji i promocji Pikniku w formie materiałów
audiowizualnych, audialnych lub wizualnych oraz na rozpowszechnianie tych materiałów przez
Organizatora, a w szczególności na rozpowszechnianie w sieci internetowej – tzn. na stronie
internetowej i blogu Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora (w tym Facebook oraz
Instagram), zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach audiowizualnych, audialnych
lub wizualnych, w szczególności dyskach komputerów, nośnikach informatycznych typu CD, DVD,
pendrive, na wydrukach, plakatach, ulotkach, banerach, bilbordach, w katalogach, czasopismach,
publikacjach i in., emitowanie w radio i telewizji. Niniejsza zgoda obejmuje korzystanie z wizerunku



Uczestnika i głosu we wszystkich materiałach audiowizualnych, audialnych lub wizualnych, a w 
szczególności w materiałach promocyjnych, informacyjnych, i szkoleniowych, wyłącznie w związku z 
udziałem w Pikniku i Zawodach, które realizowane jest przez Organizatora. Organizator ma prawo do 
wykorzystywania powyższych materiałów w całości lub dowolnie wybranych ich części oraz w połączeniu 
z innymi materiałami. Zgoda ta jest nieograniczona terytorialnie i czasowo oraz została udzielona 
nieodpłatnie.  
17. Osoby przebywające na terenie Pikniku mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed
wejściem Pikniku jak również jego terenie.

§3
Ochrona danych osobowych 

1. Organizator może utrwalić przebieg Pikniku w formie zdjęć i filmów.
2. Udział Uczestnika w Pikniku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz

rozpowszechnienie wizerunku Uczestników bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w
szczególności poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w mediach społecznościowych – na profilu
Facebook, Instagram oraz na stronach internetowych Organizatora w celu promowania Pikniku oraz
działalności Organizatora i jego sponsorów.

3. Organizator zastrzega, iż wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania nie przysługują
im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”) udostępnianych przez uczestników oraz
zebranych przez Organizatora Pikniku jest firma Azan Sp. z o.o. sp.k. ul. Czarna 25/27 26-600 Radom
NIP: 9481788471

5. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z info@carnilove.com.pl
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie:

− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;
− art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Pikniku;
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku

z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;
− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w

szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
opracowania relacji z wydarzenia oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

7. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. Stanów Zjednoczonych, w
celu świadczenia usług przez Facebook Inc. spółki, która przystąpiła do Porozumienia w sprawie
Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA i
posiada niezbędny certyfikat).

8. ADO nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

9. Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania,
dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
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W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane są przetwarzane do czasu wycofania 
zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku, Organizator zaprzestanie jego dalszego rozpowszechniania. 

10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora
oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie
rozliczeń finansowych).

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia oraz
uczestnictwa w Pikniku.

12. Uczestnikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: żądania od ADO dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, wydania kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z
art. 15-22 RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

13. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych
osobowych z Rozporządzeniem 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 (zwanym:
„RODO”).

§4
Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie WWW Organizatora 
(www.carnilove.com.pl/carniloving). 

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę
zapewnienia prawidłowego przebiegu Pikniku oraz bezpieczeństwa Uczestników. O wszelkich
zmianach regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej
www.carnilove.com.pl/carniloving

3. Organizator zastrzega możliwość odwołania Pikniku z ważnych przyczyn.
4. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy

obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
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