
Regulamin zwiedzania Browaru Dojlidy 

 

§1 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Browaru Dojlidy. 

2. Organizatorem wycieczek po Browarze Dojlidy jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000086269, NIP: 
6460325155, REGON: 270546630, kapitał zakładowy w wysokości 31.365.217,50 złotych, 
opłacony w całości. 

3. Rejestrację uczestników na wycieczki prowadzi ANNA ŁOMŻA-JURCZAK, prowadząca 
działalność gospodarczą pod firmą GOOD POINT ANNA ŁOMŻA-Jurczak  z siedzibą w 
Warszawie, ulica Chmielna 32 lok. 22A, NIP: 8231540373 (zwana dalej GoodPoint). 

 

§2 

1. Zwiedzanie Browaru Dojlidy odbędzie się 15 czerwca 2019 r w godzinach 09:00 – 14:30. 

2. Zwiedzanie odbywa się w grupach liczących od 10 do 20 osób. 

3. Czas trwania zwiedzania to około 75 minut. 

 

§3 

1. W wycieczce po Browarze Dojlidy w dniu 15 czerwca 2019 roku może wziąć udział maksymalnie 
200 osób.  

2. Na zwiedzanie uczestnik powinien zgłosić się 15 minut przed planowanym rozpoczęciem 
wycieczki. 

 

§4 

1. W zwiedzaniu Browaru Dojlidy mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie za okazaniem dowodu 
osobistego przed rozpoczęciem wycieczki. 

2. W zwiedzaniu Browaru Dojlidy nie mogą brać udziału osoby będące po spożyciu alkoholu lub/i 
substancji odurzających. 

3. Na terenie Browaru Dojlidy obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

4. Po terenie Browaru Dojlidy grupa porusza się tylko wyznaczonym przez przewodnika szlakiem i 
wyłącznie pod jego opieką. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników wycieczek zabrania się dotykania jakichkolwiek 
urządzeń znajdujących się na terenie Browaru. Złamanie tej zasady może grozić poparzeniem, 
skaleczeniem lub innym uszkodzeniem ciała. 

6. Fotografowanie na terenie Browaru Dojlidy jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach 
wskazanych przez przewodnika. 

7. W trakcie poruszania się po terenie Browaru Dojlidy wymagana jest szczególna ostrożność, w 
związku z prowadzonym procesem produkcji i pracą browaru. Dotyczy to nawierzchni, zwracania 
uwagi na przeszkody (np. krawężniki), poruszające się po zakładzie pojazdy itd. 

8. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Browaru Dojlidy, iż dany zwiedzający narusza 
postanowienia Regulaminu, zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu siebie i innych, zakłóca 
porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, bądź w inny sposób narusza ogólnie przyjęte 
normy zachowania w miejscach publicznych, taki zwiedzający zobowiązany będzie do 
opuszczenia terenu Browaru Dojlidy. 

 

§5 



1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby obsługi zwiedzania browaru jest Kompania 
Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 11. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby zainteresowane mogą  
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z 
przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty 
elektronicznej: rodo@asahibeer.pl  lub na adres Administratora: ul. Szwajcarska 11, 61-285 
Poznań. 

3. Administrator danych osobowych informuje, że: 

a) dane osobowe uczestnika będą przetwarzane dla celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem wycieczki  (podstawa przetwarzania: zgoda uczestnika na przetwarzanie 
danych osobowych), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń dotyczących 
zwiedzania (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów 
administratora); 

b) dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”); 

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia 
udziału zwiedzaniu, odmowa podania danych osobowych uniemożliwi uczestnictwo 
wycieczce lub rozpatrzenie reklamacji. 

d) Uczestnikowi przysługuje: 

 prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

 prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 
danych osobowych,  

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 

 prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

 uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 
przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora współpracującym z 
administratorem przy organizacji wycieczki, w szczególności GoodPoint – w celu dokonania 
rejestracji Uczestników wycieczki, 

f) dane osobowe Uczestników i osób wnoszących Reklamacje będą przechowywane do czasu 
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych ze zwiedzaniem, 

g) dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 

 

§6 

1. Uczestnik wycieczki potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. 

2. Uczestnik wycieczki potwierdza, że organizatorzy mogą poprosić o sprawdzenie stanu 
trzeźwości i dowodu tożsamości potwierdzającego pełnoletniość. W przypadku stwierdzenia 
jednego z powyższych, mają prawo odmówić uczestnikowi udziału w wycieczce. 

 
 
 


