
Regulamin Lock House z dnia 23.05.2018 

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie 
Event-House Barbara Czarska, ul. Sławkowska 9 , 30-300 Olkusz, NIP: 637-196-91-12, 
e-mail: biuro@lockhouse.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej 
realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą 
przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa 
prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. 

3. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy. 
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące 

uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

5. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji. 
6. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.lockhouse.pl , www.lockme.pl, 

telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z  niniejszym 
regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry. 

7. Dokonując rezerwacji na stronie www.lockhouse.pl oraz www.lockme.pl Wyrażasz zgodę na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby informacyjne i promocyjne na stronie 
internetowej firmy Lock House www.lockhouse.pl oraz firmowym fanpage’u 
(www.facebook.com/lockhouse), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 
8. Organizator gry korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego. Nagrania dostępne są tylko i 

wyłącznie organizatorowi gry w celu zapewnienia bezpieczeństwa graczom podczas rozgrywki. 
Zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek 
udostępnienia zapisu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia lub 
decyzji właściwego organu władzy publicznej względnie będzie to niezbędne dla dochodzenia 
roszczeń przez organizatora gry wobec osób, których dotyczy zapis monitoringu.  

9. Czas gry to 60 minut i może w niej uczestniczyć od 2 do 5 osób. Nie ma możliwości wydłużenia 

czasu gry. 

10. Prosimy o przybycie 10 minut przed planowanym rozpoczęciem gry. Jest to czas na 

przedstawienie zasad, fabuły oraz przygotowanie się do gry. 

11. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę, muszą liczyć się z możliwością skrócenia 
gry. W przypadku spóźnienia więcej niż 10 minut nie ma możliwości wzięcia udziału w grze. 

12. Jest możliwość odwołania lub przeniesienia terminu rezerwacji zrobionej przez stronę 
www.lockme.pl ale nie później niż 24godziny przed wybraną godziną rezerwacji. 

13. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze. 

14. Podczas gry nie wolno korzystać z własnych telefonów komórkowych, tabletów, aparatów 

fotograficznych, ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązani są do 

pozostawienia wyżej wymienionych sprzętów w wyznaczonym do tego zabezpieczonym 

miejscu. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych 

lub aparatów fotograficznych, natychmiast przerwą grę wypraszając z pokoju osobę 

korzystającą ze sprzętu lub całą grupę. 
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15. Obowiązuje zakaz wnoszenia broni, ostrych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych  oraz używania otwartego ognia.  

16. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń 
zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub zakupu 
nowego sprzętu. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy 

uczestników. 

18. Minimalny wiek Graczy to 16 lat. Osoby młodsze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką 
prawnych opiekunów.  

19. Po zakończonej grze istnieje możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia co jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tego zdjęcia na stronie 
www.facebook.com/lockhouse 

20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy  Kodeksu 
Cywilnego. 
 

 
 
 
 
  
 
Vocher 

1. Voucher (Prezent) można zakupić osobiście w siedzibie firmy. 

2. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.  

3. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką. 

4. Osoba, która otrzymała voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji 

wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem 731-582-

582lub osobiście w siedzibie firmy. W rezerwacji powinna znajdować się informacja o 

posiadaniu vocher na gre. 

5. Po dokonaniu rezerwacji i wpisaniu kodu vouchera nie ma możliwości przeniesienia lub 

zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z 

danego terminu nie została zgłoszona minimum dzień wcześniej(24h)  przed planowaną grą 

wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, voucher uznaje się za wykorzystany. 

6. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na  gotówkę 

7. Nie ma możliwości wydłużenia czasu ważności vouchera. 

8. Dane osobowe podawane przy zakupie voucherów będą wykorzystywane jedynie do 

sprzedaży voucherów. 

 
 


