
Regulamin Wrocławskiego Szlaku Piwnego  

pod patronatem Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa 

 

1. Organizatorami Wrocławskiego Szlaku Piwnego jest Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 

i pub Kontynuacja – piwo i pastrami, zwani dalej Organizatorami. 

2. Organizatorzy przygotują i przeprowadzą Wrocławski Szlak Piwny w terminie od 

2.06.2022 do 5.06.2022 r. zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 

oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wrocławski Szlak Piwny będzie przeprowadzony we Wrocławiu, w okolicach Rynku oraz 

ul. Bogusławskiego. 

4. Szlak polega na zbieraniu naklejek na mapie w 12 wrocławskich pubach. Są to: 4 Hops 

(Ofiar Oświęcimskich 46/1a), Browar Stu Mostów (Świdnicka 4), Kontynuacja (Ofiar 

Oświęcimskich 17), Szynkarnia (Świętego Antoniego 15), AleBrowar (Pawła 

Włodkowica 27), Lamus (Wojciecha Bogusławskiego 97), 12 Krok (Wojciecha 

Bogusławskiego 11), FAM. (Kolejowa 14/16), Academus (Kiełbaśnicza 23), Giełda Piw 

(Wita Stwosza 3).   

5. W każdym z powyższych miejsc Uczestnicy będą mogli pobrać mapę, na której będą 

zbierać naklejki z wyżej wymienionych pubów. Wizyta w jednym pubie upoważnia do 

odbioru 1 naklejki. 

6. Uczestnictwo we Wrocławskim Szlaku Piwnym ma charakter otwarty i bezpłatny. 

7. Wpisanie w wyznaczonym miejscu na mapie danych kontaktowych jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych 

Uczestnika do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Szlaku. 

8.  Uczestnicy Wrocławskiego Szlaku Piwnego w każdym z 12 pubów mogą zakończyć grę 

i zostawić tam mapę z danymi kontaktowymi.  

9. Osoby, które wezmą udział we Wrocławskim Szlaku Piwnym i zdobędą minimum 10 

naklejek oraz odpowiedzą na pytanie „Dlaczego lubię Wrocławski Festiwal Dobrego 

Piwa?”, będą mogły zdobyć nagrody ufundowane przez 12 wypisanych wyżej pubów i 

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. 

10. Nagrody zostaną przyznane na podstawie najciekawszej odpowiedzi na pytanie „Co 

najbardziej lubisz we Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa?”, udzielanych na mapach 

do zbierania naklejek. O wyborze najciekawszych odpowiedzi zdecyduje Jury, powołane 

przez Ogranizatorów. 

11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobyciu nagrody drogą mailową lub telefoniczną, 

wg danych pozostawionych na mapach Szlaku, w dniu 9 czerwca 2022r. 

12. Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2022r., o godz. 15.45, na 

Scenie Piwo – Kulinarnej, podczas 12. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, na 

Tarczyński Arena Wrocław, al. Śląska 1. 

 

  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Organizatorzy informują, że: 

1) Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu Wrocławski 

Szlak Piwny jest Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu pl. Świętojański 1, Wrocław 

(CKZ), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@zamek.wroclaw.pl. 



2) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pod nazwą 

Wrocławski Szlak Piwny, na podstawie  udzielonej przez uczestnika Szlaku dobrowolnej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez 

wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.  

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania lub wycofanie 

zgody może uniemożliwić weryfikację odpowiedzi na zadane na mapie pytanie. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Wrocławskiego Szlaku Piwnego. 

Po zakończeniu Gry ww. dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach 

archiwizacyjnych – dokumentacja działalności instytucji kultury (prawnie uzasadniony 

interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO), do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia 

usprawiedliwionego sprzeciwu. 

5) Dane osobowe uczestnika mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie 

i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług teleinformatycznych 

takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych. 

6) Dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu. 

7) Uczestnikom przysługuje: 

a. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. Prawo do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania z powodu szczególnej sytuacji 

d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. Prawo do przenoszenia danych; 

f. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

8) W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą może 

wysłać wiadomość do każdego ze współadministratorów, na adres email inspektora 

ochrony danych osobowych podany powyżej.  

9) Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 

(22) 531 03 00 - gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, 

 


