Regulamin Akcji „OFF SPOTS 2022”
1. Regulamin określa warunki i zasady akcji pt.: „OFF SPOTS 2022” (dalej „Akcja”), związanej
z piętnastą edycją „Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego MASTERCARD OFF
CAMERA”, odbywającą się w Krakowie w dniach 29 kwietnia – 8 maja 2022 r. (dalej
„Festiwal”). Organizatorem Akcji oraz Festiwalu jest „Fundacja OFF CAMERA” z siedzibą w
Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, KRS nr 0000428063 (dalej „Organizator”).
2. Akcja zostanie przeprowadzony w czasie Festiwalu, tj. w okresie od 29 kwietnia do 8 maja
2022 r.
3. Organizator wskazuje, iż jest również organizatorem akcji, skierowanej do
przedsiębiorców pn. „MASTERCARD OFF SPOTS 2022”, w której biorą udział przedsiębiorcy
prowadzący na terenie Krakowa w czasie Festiwalu m.in. restauracje, bistra, bary,
cukiernie, kawiarnie, kluby, puby, winiarnie itp. (dalej „Punkt Partnerski Mastercard OFF
SPOTS”). Informacja o Punktach Partnerskich Mastercard OFF SPOTS biorących udział w
akcji znajduje się w szczególności na stronie www.offcamera.pl oraz na ulotkach
dostępnych w Centrum Festiwalowym (Kraków, Rynek Główny 20).
3. Uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która posiada
bilet/karnet lub akredytację na Festiwal i dokona płatności w Punkcie Partnerskim
Mastercard OFF SPOTS z Mastercard. Bilet, karnet lub akredytacja muszą być czytelne
(niezniszczone), a w razie wystawienia ich na daną osobę (karnet lub akredytacja imienna)
uprawniona do ich skorzystania w Akcji jest ta osoba, której imię i nazwisko znajduje się na
karnecie/akredytacji. Uczestnik celem wzięcia udziału w Akcji i skorzystania ze zniżki
wskazanej w pkt 4 poniżej, zobowiązany jest poinformować obsługę Punktu Partnerskiego
Mastercard OFF SPOTS o chęci wzięcia udziału w Akcji.
4. Uczestnik Akcji dokonując płatności z Mastercard w Punkcie Partnerskim Mastercard OFF
SPOTS uprawniony jest do zniżki w wysokości 15% ceny wskazanej w cenniku Punktu
Partnerskiego Mastercard OFF SPOTS.
5. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z
siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru
przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON
122633050. Dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z Akcją, wykonania
obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych, do celów związanych z
ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji OFF CAMERA znajdują
się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.
6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. W razie zmiany lub
unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją
kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą
Organizatora oraz Uczestnika.

