
REGULAMIN ALTERKLUBU  

         §1. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa oraz 
przywileje związane z uczestnictwem w ALTERKLUBIE ("Klub"). 

2. Organizatorem Klubu jest firma: Alter Art Festival spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod 
numerem KRS: 227624, NIP 586-214-15-57, REGON 220015184, o 
kapitale zakładowym w wysokości 50 000 pln opłaconym w całości, 
(„Organizator”). 

         §2. Przystąpienie do Klubu 

1. Do Klubu może przystąpić każda pełnoletnia osoba fizyczna, 
niezależnie od narodowości, obywatelstwa oraz kraju zamieszkania, z 
zastrzeżeniem, że wypełniła deklarację członkowską, zgłoszenie 
danych osobowych do Klubu oraz wyraziła zgodę na ich 
przetwarzanie do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 
101 poz. 926 z zm.) („Ustawa”) na formularzu dostępnym pod 
adresem internetowym www.alterklub.pl lub rozdawanym w czasie 
imprez organizowanych przez Organizatora. 

2. Uczestnictwo w Klubie jest całkowicie dobrowolne. Warunkiem 
przystąpienia do Klubu jest prawidłowa rejestracja, w tym m.in. 
podanie poprawnych i pełnych danych osobowych. 

3. Uprawnienia związane z członkostwem w Klubie mają charakter 
osobisty i nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Jedna osoba 
może dokonać wyłącznie jednej rejestracji w Klubie. 

4. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się: (i) w przypadku rejestracji za 
pomocą formularza na witrynie internetowej Klubu - z momentem 
potwierdzenia prawidłowości rejestracji formularza Klubu. 
Potwierdzenie widoczne jest dla członka Klubu po zakończeniu 
rejestracji; (ii) w przypadku rejestracji na formularzach rozdawanych 
na imprezach organizowanych przez Organizatora – z dniem 
wprowadzenia przez administratora bazy danych osobowych członka 
klubu do bazy klub alter art, o czym członek klubu zostanie 
poinformowany drogą e-mailową. 

5. Po dokonaniu rejestracji zgodnie z pkt. 4 powyżej, osobie, która 
dokonała rejestracji przysługują przywileje członka Klubu. Członkowi 
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Klubu przypisywane jest konto członkowskie, do którego ma dostęp 
za pomocą witryny internetowej Klubu. W tym celu nadany jest login 
i hasło, które członek Klubu powinien zachować w poufności. 

6. Członkami Klubu nie mogą być pracownicy Organizatora lub 
członkowie ich najbliższej rodziny. 

         §3. Przywileje dla Członków Klubu 

Członek Klubu może korzystać z usług, ofert i brać udział w konkursach, o 
których informacja zamieszczona jest na witrynie internetowej 
Klubu: alterklub.pl lub na innej witrynie internetowej ogłaszanej przez 
Organizatora. Szczegółowe warunki korzystania z usług, ofert lub 
uczestnictwa w konkursach będą każdorazowo określone w szczegółowych 
regulaminach zamieszczonych na witrynie internetowej Klubu. Organizator 
wraz z swoimi partnerami handlowymi mogą wprowadzać również inne 
przywileje dla członków Klubu. 

         §4. Ochrona danych osobowych 

1. Członek Klubu dokonując rejestracji w Klubie wyraża zgodę na 
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy w celach 
marketingowych, w szczególności związanych z uczestnictwem w 
Klubie. 

2. Członek Klubu dokonując rejestracji w Klubie wyraża również zgodę 
na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze 
reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

3. Członkom Klubu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych 
danych osobowych oraz ich poprawiania. Wgląd zapewniony jest za 
pośrednictwem witryny internetowej Klubu lub osobiście w siedzibie 
Organizatora. 

4. Dane członka Klubu mogą być wykorzystywane dla celów promocji 
lub innych akcji organizowanych przez Organizatora we współpracy z 
jego partnerami handlowymi, w szczególności sponsorami imprez 
organizowanych przez Organizatora, patronami medialnymi, 
współorganizatorami itp. W takim przypadku dane członka Klubu 
mogą być przekazane przez Organizatora partnerom handlowym w 
celu ich przetwarzania w celach marketingowych. 

5. Członek Klubu odpowiedzialny jest za aktualizacje swoich danych 
członkowskich podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych 

http://klub.alterart.pl/


członka Klubu. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność prawną za 
podanie w sposób nieuprawniony danych osób trzecich. 

6. Jeżeli członek Klubu poweźmie informację lub uzasadnione 
podejrzenie o jakimkolwiek nieautoryzowanym wykorzystaniu 
swojego konta członkowskiego lub o jakimkolwiek naruszeniu zasad 
bezpieczeństwa, członek Klubu powinien zawiadomić o tym 
Organizatora. Organizator niezwłocznie podejmie działania mające na 
celu wyjaśnienie stwierdzonych zdarzeń oraz przeciwdziałania im. 

7. Zabronione jest korzystanie z kont innych członków Klubu. 

         §5. Wypowiedzenie Członkostwa w Klubie 

1. Członek może w dowolnym momencie wypowiedzieć członkostwo w 
Klubie. Wypowiedzenie należy przesłać na adres Organizatora. 
Wypowiedzenie jest skuteczne z dniem doręczenia go 
Organizatorowi. 

2. Organizator może wypowiedzieć poszczególnym członkom Klubu 
członkostwo w Klubie w przypadku, gdy członek Klubu naruszy 
postanowienia niniejszego Regulaminu lub poda Organizatorowi 
nieprawidłowe dane. 

3. Organizator może także zakończyć działalność Klubu, powiadamiając 
o tym za pośrednictwem witryny internetowej Klubu. 

         §6. Kontakt z Klubem  

Kontakt z Klubem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: klub@alterart.pl lub listownie na adres Organizatora Alter Art 
Festival, ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa z dopiskiem: 
„ALTERKLUB”. W celu aktualizacji lub modyfikacji danych osobowych należy 
wykorzystywać odpowiednie funkcje edycji danych dostępne w profilu, w 
witrynie internetowej ALTERKLUBU. 

         §7. Zmiany Regulaminu 

Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w Regulaminie. Zmiany będą 
ogłaszane na witrynie internetowej Klubu. 

Warszawa, dnia 15 stycznia 2010 roku 

Organizator 
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