
 
 

 
 

 

REGULAMIN DEPOZYTU OBOWIĄZUJĄCY 

PODCZAS FESTIWALU WROSOUND, 16-17.07.2021 

MIEJSCE: WROCŁAW, PLAC PRZED IMPARTEM, UL. MAZOWIECKA  

 

 

1. Depozyt jest czynny w trakcie trwania Festiwalu w dniu 16.07 (od 17.00-02.00) 

w dniu 17.07 (od 16.30 – 02.00)  

2. Podstawą przyjęcia przedmiotów i ich przechowywania jest umowa przechowania.  

3. Depozytariuszem jest STREFA KULTURY WROCŁAW z siedzibą przy ul. Świdnickiej 8 B,  50-

067 Wrocław.  

4. Złożyć w depozycie nie można przedmiotów, o których mowa w §3 pkt. 11  Regulaminu Imprezy 

„WROSOUND 16-17.07.2021  MIEJSCE: WROCŁAW, PLAC PRZED IMPARTEM UL. 

MAZOWIECKA (dalej Impreza), jak również używanych środków ochrony indywidualnej stosowanej w 

związku z COVID - 19 

5. Ostateczną decyzję czy dany przedmiot może zostać zdeponowany podejmuje depozytariusz.  

6. Potwierdzeniem złożenia depozytu jest kwit depozytowy.  

7. Depozyt jest bezpłatny. Warunkiem skorzystania z depozytu jest okazanie biletu uprawniającego do 

udziału w koncercie objętym programem Imprezy.  

8. Odbiór zdeponowanych przedmiotów możliwy jest w każdym czasie, aż do zakończenia  ostatniego  

koncertu odbywającego się każdym dniu  Imprezy, bezpośrednio po jego zakończeniu,  po okazaniu 

kwitu depozytowego. W przypadku wcześniejszego odbioru zdeponowanego sprzętu, uczestnik 

zmuszony będzie do opuszczenia terenu Imprezy/koncertu, chyba, że ponownie złoży odebrany sprzęt 

do depozytu lub okaże bilet wstępu na koncert/ Imprezę w danym dniu.  

9. W razie zagubienia kwitu depozytowego, wydanie przedmiotu depozytu możliwe jest, dopiero 

począwszy od dnia 20 lipca 2021 r. budynku Impartu we Wrocławiu przy ul.  Mazowieckiej 17, pok. Nr 

2, po wykazaniu przez zgłaszającego zaginięcie w sposób nie budzący wątpliwości przysługujących mu 

do przedmiotu depozytu praw. Postanowienia punktu 10. i 11. stosuje się odpowiednio.  

10. W przypadku nie odebrania depozytu do ostatniego  koncertu  Imprezy, bezpośrednio po jego 

zakończeniu, depozyt zostanie przeniesiony do budynku Impartu we Wrocławiu przy ul.  Mazowieckiej 

17, pok. Nr 2, gdzie pozostanie przez okres do trzech miesięcy licząc od dnia koncertu, a w przypadku 

nie odebrania go w  tym terminie przejdzie na własność depozytariusza, który według swojego uznania 



 
 

 
 

może dowolnie nim rozporządzać, w szczególności go zutylizować, sprzedać.  

11. Osoba składając depozyt, potwierdza zaznajomienie się i akceptację niniejszego regulaminu.  

12. Kontakt z depozytariuszem możliwy jest pod adresem:  sekretariat.barbara@strefakultury.pl. 

13. W przypadku , gdy dla realizacji niniejszego Regulaminu, w szczególności stwierdzenia uprawnień 

depozytariusza do odbioru przedmiotu depozytu  zgodnie z ust. 9 niezbędne będzie ujawnienie danych 

osobowych, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 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 (RODO), depozytariusz  uprzejmie informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych będzie Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we 

Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego 

przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz 

REGON 021907583 (zwana dalej: SKW, Administrator); 

2) przetwarzanie prowadzone będzie wyłącznie w celu Realizacji niniejszego  Regulaminu, w 

szczególności zidentyfikowania uprawnień osoby do władania przedmiotem depozytu na czas 

niezbędny do realizacji celu, nie dłuższy niż okres w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania 

dokumentacji związanej z jego realizacją w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. 

Świdnickiej 8B lub innym miejscu prowadzenia przez niego działalności. Inspektorem Ochrony 

Danych ze Strony SKW jest Pan Dawid Piekarski e-mail: iod@strefakultury.pl. 

3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do własnych danych osobowych i 

prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo skargi  na niezgodne z prawem przetwarzanie do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane 

dotyczą, a także prawo do żądania przeniesienia danych  ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że podanie danych jest 

warunkiem koniecznym do realizacji celu wskazanego w punkcie 2), a cofnięcie zgody na ich 

przetwarzanie oznacza  brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 2. 
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4) SKW będzie miała prawo do przetwarzania  danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, 

w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w  ramach realizacji 

obowiązku prawnego lub  uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności 

wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności  prowadzonej przez SKW czy też 

dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO). 

5) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 

współpracującym z nią przy realizacji celu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w 

pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW. 

6)      Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień osoby, której dane dotyczą może 

skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką 

korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na 

adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub 

na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, 

a także pod numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony 

SKW: Dawid Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl, tel: +48 71 712 75 7514. Depozytariusz może 

wprowadzić zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności ograniczające możliwość korzystania z 

depozytu ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID – 19.   

 

mailto:iod@strefakultury.pl

