
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN WYDARZENIA DZIEŃ OTWARTY PPF  HASCO-LEK S.A. W 

SIECHNICACH 

 

§ 1  

 

[Postanowienia ogólne]    

  

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udziału w Wydarzeniu: Dzień 

Otwarty PPF HASCO-LEK S. A. odbywający się w Siechnicach.  

2. Określenia zawarte w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

1) Wydarzenie – Dzień Otwarty PPF HASCO-LEK S.A. w Siechnicach 

2) Uczestnik – osoba pełnoletnia, która weźmie udział w Dniu Otwartym PPF 

HASCO-LEK S.A.  w Siechnicach. 

3) Organizator – Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK 

S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 

nr KRS 20657, BDO: 000037234. 

4) Zakład – Zakład Produkcyjny Organizatora w Siechnicach, przy 

ul. Kwiatkowskiego 9, 55- 11 Siechnice 

3. Jedną z form aktywności podczas Wydarzenia jest zwiedzanie Zakładu Produkcyjnego 

PPF HASCO-LEK S.A. w Siechnicach. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 

10.05.2019.r , w godzinach 12:00 – 16:00 na terenie Zakładu.  

 

§ 2  

 

[Warunki udziału w Wydarzeniu] 

 

1. Wstęp na Wydarzenie i udział we wszystkich aktywnościach jest bezpłatny. 

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren Zakładu, w którym będzie 

organizowane Wydarzenie jest równoznaczny z zaakceptowaniem zasad niniejszego 

Regulaminu.  

3. Wstęp na teren Zakładu i udział w Wydarzeniu będzie możliwy po nabyciu bezpłatnej 

wejściówki.  

4. Wejściówki będą wydawane przed wejściem na teren Zakładu w dniu Wydarzenia. 

Jednemu Uczestnikowi przysługuje jedna wejściówka. 

5. Łączna ilość miejsc na Wydarzenie jest ograniczona. Uczestnik może zostać 

poinformowany, że pula miejsc się wyczerpała. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3  

 

[Prawa i obowiązki uczestników] 

  

1. Uczestnik, który otrzymał wejściówkę oraz zaakceptował warunki niniejszego 

Regulaminu, ma prawo do uczestnictwa w Wydarzeniu zgodnie z założeniami 

harmonogramu. 

 

2. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia oraz udziału 

w aktywnościach osobie, która: zakłóca ład i porządek publiczny, jest pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, posiada napój alkoholowy lub przedmioty 

zagrażające bezpieczeństwu Zakładu i innych uczestników Wydarzenia. 

 

3. Na terenie Zakładu obowiązują zakazy: palenia papierosów, e-papierosów, zakaz 

wnoszenia i spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt, zakaz wykonywania zdjęć 

oraz filmowania. 

 

4. Na oddziałach produkcyjnych na terenie Zakładu obowiązuje dodatkowo zakaz 

wnoszenia i spożywania posiłków, zakaz wnoszenia leków oraz zakaz wstępu osób 

niepełnoletnich. 

 

5. Na oddziałach produkcyjnych Zakładu obowiązują podwyższone standardy 

higieniczne. Oznacza to konieczność dezynfekcji rąk oraz noszenia jednorazowej 

odzieży ochronnej (czepek osłaniający włosy i uszy, fartuch, ochraniacze na obuwie 

oraz maseczki w przypadku zarostu na twarzy).  

 

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania 

przez Uczestników niniejszego Regulaminu w kwestii niestosowania się do zaleceń 

Organizatora, w tym  poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia lub odwołania zgody na wstęp na 

teren Wydarzenia oraz udziału w nim przez uczestników bez ujawniania przyczyny. 

 

 

8. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku uczestników Wydarzenia jest 

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z/s we Wrocławiu, ul. 

Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 20657 (dalej „Administrator”) 

 

9. Administrator informuje, iż dane osobowe w postaci wizerunku uczestników 

Wydarzenia będą rejestrowane przez monitoring wizyjny w Zakładzie i będą 

przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakładu oraz w celu zabezpieczenia mienia na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora - art. 6 ust 1 pkt f) 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 (dalej: RODO) oraz zapewnia, że powierzone dane osobowe będą 

przetwarzane z należytą starannością. 

 

10. Kompleksowa informacja w ww. zakresie dostępna jest w Zakładzie. 

 

11. Administrator informuje, że w trakcie trwania Wydarzenia, będzie utrwalał przebieg 

Wydarzenia, w formie fotograficznej oraz filmowej, w celu wykorzystania powstałego 

w ten sposób utworu w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, 

kronikarskich i archiwalnych Administratora. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik 

wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w materiałach 

fotograficznych podczas Wydarzenia w celach wskazanych poniżej, bez prawa do 

wynagrodzenia z powyższego tytułu. Ponadto uczestnik upoważnia Organizatora m.in. 

do kadrowania, szparowania materiału fotograficznego zawierającego wizerunek 

uczestnika (bez poddania wizerunku deformacji), m.in. w celu stworzenia fotomontaży, 

połączenia z innymi utworami, tekstem, włączenia wizerunku do projektu materiału 

informacyjnego, reklamowego, promocyjnego, wg wyboru Administratora, bez 

uzyskiwania na to odrębnej zgody. 

 

 

§ 4 

 

 [Postanowienia końcowe] 

  

1. Nad prawidłowością przebiegu Wydarzenia, w tym nad przestrzeganiem postanowień 

Regulaminu, czuwa Organizator. 

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i terminu 

Wydarzenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. 

5. Regulamin dostępny jest na terenie Zakładu oraz na stronie Organizatora. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2019r. 

 

 

 


