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Regulamin kampanii „Dolny Śląsk – planuj z nami” 
 

1. Ideą akcji „Dolny Śląsk – planuj z nami” jest przekazanie wszystkich zainteresowanym drukowanych 
materiałów informacyjnych poświęconych turystycznym pobytom na Dolnym Śląsku.  

2. Organizatorem akcji jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna 50-027 Wrocław, ul. Świdnicka 44, 
KRS: 0000062136, NIP: 897 16 16 995 

3. Każdy zainteresowany otrzymaniem materiałów informacyjnych o Dolnym Śląsku w postaci 
drukowanych broszur ma prawo zwrócić się do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej drogą mailową 
na adres: planujznami@dot.org.pl. Wyrażając mailowo chęć otrzymania materiałów informacyjno-
promocyjnych oraz podając pełny adres korespondencyjny otrzyma w najszybszym możliwym 
terminie pocztą tradycyjną zestaw drukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych.  

4. Akcja „Dolny Śląsk – planuj z nami” trwa do 31.12.2020r. Wiadomości otrzymane po tym terminie 
nie będą brały udziału w akcji, tym samym ich nadawcy nie otrzymają drukowanych materiałów. 

5. Organizatorowi przysługuje prawo do skrócenia bądź wydłużenia czasu trwania akcji, o czym 
informować będzie na swojej stronie www.dot.org.pl 

6. Organizator nie będzie przechowywał danych osobowych, które natychmiast po wysyłce pakietu 
informacyjnego zostaną trwale usunięte. 

7. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z akcją jest Organizator. 
8. Uczestnik akcji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z otrzymanym zgłoszeniem w 

wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2017 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 osobowych). 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w akcji. 
11. Uczestnik akcji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. 
12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do 

właściwego organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu 
wysłania materiałów, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek 
dłuższego przechowywania danych osobowych. 

 


