REGULAMIN
Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki
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§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem imprezy “Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki” jest Dinnerbox SA.
Festiwal Sukien Ślubnych z drugiej ręki odbędzie się 3 lipca (sobota) 2021,
w godzinach 10:00 - 18:00, w Studio Vintage, ul. Kamienna 12 w Krakowie.
Celem wydarzenia jest wystawienie na sprzedaŻ sukni ślubnych od osób fizycznych,
nieprowadzących działalności gospodarczej, za pośrednictwem Dinnerbox SA.
Artykuły i dodatki dopuszczone do sprzedaży - suknie ślubne.
Uczestnictwo w Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki jest odpłatne.
Organizator zapewnia miejsce do ekspozycji artykułów.
Organizator zapewnia miejsce do przymiarki sukien ślubnych .

§2
Zasady dla Wystawców
1. Warunkiem wystawienia sukni ślubnej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
oraz zakup biletu na stronie:
https://evenea.pl/pl/wydarzenie/festiwalsukienslubnych2edycja
2. W ramach zakupionego biletu można wystawić jedną suknię ślubną.
3. Opłata za bilet raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Wystawcy,
niesprzedania wystawianych przedmiotów lub wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
4. Liczba biletów dla Wystawców jest ograniczona.
5. Wystawca nie uczestniczy w Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu bez podania przyczyny.
7. Organizator przyjmuje wyłącznie suknie ślubne pełnowartościowe (nie noszące śladów
użytkowania, naprawione i wyczyszczone) niezależnie od źródła ich pochodzenia.
8. Przyjęcie sukni następuje w umówionym terminie i miejscu poprzez sporządzenie
umowy, protokołu odbioru i fizyczne pozostawienie sukni lub dostarczenie kurierem od
momentu oddania do 3.08.2021.
9. Podpisując umowę sprzedający oświadcza że jest właścicielem sukni ślubnej.
10. Wystawca może odebrać pozostawioną suknię w każdej chwili z zachowaniem 3
dniowego terminu uprzedzenia telefonicznego personelu Festiwalu o takim zamiarze.
11. Wystawca podaje cenę jaką chce uzyskać ze sprzedaży sukni.
12. Organizator przy sprzedaży sukni pobiera 15% prowizji.
13. Suknie Ślubne eksponowane i prezentowane są zainteresowanym klientom przez
kwalifikowane krawcowe, konsultantki, wolontariuszki.
14. Osobom, które posiadają i udostępnią profesjonalnie wykonane zdjęcia swoich sukien i
oświadczają, że mają do nich pełne prawa do wykorzystania organizator oferuje
promowanie ich również na Facebooku i Instagramie „wieczniebiała”.
15. Po sprzedaży sukni organizator ma 7 dni na przekazanie właściwej kwoty Wystawcy.

16. Organizator może odmówić przyjęcia sukni ślubnej bez podania przyczyny.
17. Jeśli suknia nie zostanie sprzedana w trakcie “Festiwalu Sukien Ślubnych z Drugiej
Ręki” Wystawca jest zobowiązany do jej odebrania bez konieczności wysyłania
powiadomień przez Organizatora. Naturalnym skutkiem prowadzenia czynności
mających na celu sprzedaż sukni (ekspozycja oraz przymiarki) może być jej
zabrudzenie.
18. Wystawca wyraża zgodę na utylizację rzeczy nieodebranych 1 miesiąc po zakończeniu
umowy.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Wystawcę
praw osób trzecich.
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§3
Udział gości
Warunkiem udziału w Festiwalu jest zakup biletu na evenea lub przy kasie dniu
Festiwalu.
Na Festiwalu obowiązuje zakaz wstępu: osób wnoszących środki odurzające, napoje
alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe,
ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących
przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki;
jak również osób
zachowujących się agresywnie.
Osoby przebywające na terenie imprezy są zobowiązane do zastosowania się do
poleceń porządkowych Organizatora.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
Każdy uczestnik wydarzenia akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące są postanowienia
Organizatora.
Osoby, które dopuszczą się złamania postanowień niniejszego regulaminu lub nie będą
stosować się zaleceń Organizatora będą proszone o opuszczenie terenu imprezy.
§4
Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów
przed, po i w trakcie trwania festiwalu.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem,
działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
Organizator nie odpowiada za jakość sprzedawanych sukni oraz za rzeczy zaginione lub
uszkodzone podczas kiermaszu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakupione produkty i ewentualne
reklamacje.
Organizator pobiera prowizję od sprzedaży ale nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne rozliczenia Wystawców z Urzędem Skarbowym.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych Gości. Mogą one być
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością
prowadzoną przez Organizatora.
7. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu zarówno
przez Wystawców jak i Gości.
8. Na terenie budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz
korzystania z papierosów elektronicznych.
9. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem: kontakt@wieczniebiala.pl.

§5
Przetwarzanie danych osobowych
Organizator oświadcza co następuje:
1. Organizator, tj. Dinnerbox SA jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku 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”) w zakresie w
jakim pozyskał dane osobowe w związku z zawarciem niniejszej umowy.
Dane kontaktowe administratora są następujące:kontakt@dinnerbox.pl
2. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:
adres e-mail: kontakt@dinnerbox.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem niniejszej umowy, będą
przetwarzane przez Organizatora z zastrzeżeniem ust. 5 wyłącznie w celu
wykonania tej umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z
zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z
zastrzeżeniem ust. 5, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania umowy),
art. 6 ust. 1 lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków
prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowiązków i praw wiążących
się z zawartą umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania,
co stanowi uzasadniony interes administratora).
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
- organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych
osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów
podatkowych (podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);

-

-

organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń
społecznych, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa (podstawną prawną
przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych);
EventLabs jako administratora danych Użytkowników dokonujących zakupu
biletów na wydarzenie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych
osobowych przez EventLabs zostały określone w Polityce Prywatności
Evenea: https://evenea.pl/polityka-prywatnosci

Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez
upoważnionych pracowników i wolontariuszów.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres
niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych
fakturach przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych
terminów przechowywania faktur na cele podatkowe.
7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest dobrowolne,
jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej umowy.
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna,
której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Ponadto podmiot danych ma również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez
administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§6
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w festiwalu sukien ślubnych z drugiej ręki
Wystawca lu Gość ma prawo przesłać na adres: kontakt@wieczniebiala.pl. Organizator
zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w trakcie 14 dni roboczych od
dnia dostarczenia.

