
     
 

Regulamin 

Walentynki w saunie fińskiej Toyota Park 

14 luty 2022 

1. Charakter wydarzenia  

Wydarzenie ma charakter rekreacyjny i jest skierowany do mieszkańców Opola. Jego 

celem jest zaproponowanie spędzenia walentynek przez pary w aktywny i 

prozdrowotny sposób.  

2. Miejsce i termin:  

-  sauna fińska Toyota Park, Opole, ul. Oleska 70  

- 14 luty 2022 (poniedziałek) w godz. 14:00 – 22:00  

3. Organizator: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

4. Warunki uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa jest rezerwacja wynajmu godzin saunowych w recepcji 

Toyota Park oraz opłacenie biletu wstępu według cennika. 

5. Organizator informuje, że w trakcie trwania wydarzenia obowiązuje przestrzeganie 

regulaminu obiektu oraz regulaminu korzystania z sauny fińskiej.  

6. Organizator przewiduje upominki dla par, które skorzystają z sauny fińskiej dnia 14 

lutego 2022 ufundowane przez MOSiR Opole.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do odwołania 

wydarzenia z przyczyn niezależnych.   

8. Ilość upominków dla użytkowników jest ograniczona.  

 

 

 

 

 

 



     
 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą 

przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod 

adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach 

zadań realizowanych w  interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy 

standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

4. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o 

działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla 

nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, serwis IT.  

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone poprzez akceptację regulaminu „Walentynki w saunie fińskiej Toyota Park 2022”. 

 

 

 


