
                                                                                                         Chorzów, dnia 14.02.2023 r. 

REGULAMIN ZAKOCHANEJ BANY 

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 14.02.2023 r. podczas akcji 

„Zakochana Bana” przebywać będą w tramwaju specjalnym uruchomionym w godzinach 

15.00 - 19.15 na trasie Katowice Zawodzie Zajezdnia - Plac Miarki - Pętla Słoneczna - 

Plac Wolności - Zawodzie Centrum Przesiadkowe. 

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających podczas akcji 

„Zakochana Bana” poprzez określenie zasad zachowania się pasażerów tramwaju jak  

i potwierdzenie zgody na wykorzystanie wizerunku i danych uczestników do celów 

promocyjnych spółki Tramwaje Śląskie S.A.  

3. Organizatorem akcji „Zakochana Bana” jest spółka Tramwaje Śląskie S.A., z siedzibą  

w Chorzowie, przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów. 

4. Akcja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. 

5. Obecność w tramwaju podczas akcji „Zakochana Bana” jest potwierdzeniem,  

iż uczestnicy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadzają się na stosowanie 

jego zasad. 

6. Uczestnicy akcji „Zakochana Bana” oraz wszystkie osoby, które znajdują się w tramwaju 

specjalnym obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

swojemu jak i osób trzecich, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.  

7. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem narkotyków, środków odurzających nie będą 

wpuszczane do pojazdu. 

8. Uczestnicy akcji „Zakochana Bana” przebywają w pojeździe na własną 

odpowiedzialność. 

9. Osoby nieletnie przebywają w pojeździe na wyłączną odpowiedzialność rodziców 

/opiekunów. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich rodzice/ 

opiekunowie.  

10. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków 

odurzających i narkotyków oraz palenia papierosów. 

11. Zakazane jest wnoszenie do pojazdu broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 

wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych. 



12. Zakazane jest zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe. 

13. Zakazane jest niszczenie mienia znajdującego w pojeździe. 

14. Zakazane jest podróżowanie pociągiem specjalnym ze zwierzętami. 

15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy 

bezzwłocznie powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak 

najszybciej opuścić strefę niebezpieczną.  

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę 

wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 

że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze 

względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki 

atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię 

elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub 

samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ 

na wykonanie zobowiązań.  

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione 

w pojeździe. 

18. Wizerunek osób przebywających w tramwaju specjalnym podczas akcji „Zakochana 

Bana” może zostać utrwalony. Decydując się na udział w akcji uczestnicy wyrażają 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swojego wizerunku. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wykorzystywania zdjęć wykonanych w pojeździe w czasie trwania 

imprezy w celach: 

 dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych; 

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań; 

 udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski, skargi;  

 Pozyskane dane osobowe mogą być przekazane: 

 podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora;  

 organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub 

instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowna 

podstawę prawną. 

 Dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający  

z regulacji prawnych.  



19. Administratorem danych osobowych jest Spółka Tramwaje Śląskie S.A.,  

z siedzibą w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów. W sprawach dotyczących 

danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 

iod24@agileo.it Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania 

i eksploatacji zdjęć promujących realizację akcji „Zakochana Bana”. Odbiorcami danych 

będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty upoważnione z przepisu prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane do ustania celu przetwarzania. Posiadają Państwo 

prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia 

skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

aczkolwiek konieczne do udziału w akcji „Zakochana Bana”. Państwa dane osobowe nie 

będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu. 

20. Przedstawiciele Organizatora akcji „Zakochana Bana” – pracownicy spółki Tramwaje 

Śląskie S.A. są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym 

porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku 

niewykonania tych poleceń - usunięcia ich z pojazdu. 

 

 

       Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. 
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