
 
REGULAMIN 

Dnia Otwartego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi 
 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 30.07.2022 r. podczas Dnia 
Otwartego Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi (dalej: Dzień Otwarty, 
Wydarzenie) przebywać będą na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A.  
w Łodzi przy ul. Dubois 119 w Łodzi (dalej: WZL1, Spółka, Organizator). 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacyjne i porządkowe 
obowiązujące na terenie WZL1 w trakcie Dnia Otwartego.  

3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz określenie zasad zachowywania 
się osób przebywających na terenie WZL1 podczas Dnia Otwartego, w tym także 
określenie zasad korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Spółki.  

4. Organizatorem Dnia Otwartego jest Spółka Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, 
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź.  

5. Uczestnikiem Dnia Otwartego jest każda osoba fizyczna, która zgłosi swój udział poprzez 
adres mailowy: zapisy@wzl1.mil.pl oraz otrzyma potwierdzenie zapisu na Dzień Otwarty 
WZL1. Zgłoszenia w imieniu niepełnoletnich dzieci dokonują ich rodzice bądź opiekunowie 
prawni. 

6. Celem Dnia Otwartego jest budowanie relacji z mikrootoczeniem WZL1 oraz zapoznanie 
potencjalnych klientów z dostępnymi usługami Spółki.  

 
7. Każda osoba przebywająca na terenie WZL1 w czasie trwania Dnia Otwartego, 

obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

8. Obecność na terenie WZL1 podczas Dnia Otwartego jest potwierdzeniem,  
iż uczestnicy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zgadzają się na stosowanie 
jego zasad.  

9. Dzień Otwarty ma charakter zamknięty, a wstęp jest poprzedzony zgłoszeniem chęci 
udziału w Dniu Otwartym poprzez przesłanie informacji na mail zapisy@wzl1.mil.pl 

10. Po potwierdzeniu mailowym przez Pracownika WZL1 godziny wejścia na teren Spółki 
celem jej zwiedzania, wymagane będzie przekazanie danych osobowych w postaci 
imienia, nazwiska oraz serii i numeru dowodu osobistego (w przypadku osób 
pełnoletnich) lub numeru PESEL (w przypadku osób niepełnoletnich) celem weryfikacji 
wszystkich osób wchodzących na teren Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A., jako 
miejsca strategicznego. 

11. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie 
skutkowała niemożnością wzięcia udziału w Dniu Otwartym. 
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12. Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

13. W Dniu Otwartym mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby, które otrzymają 
potwierdzenie mailowe zapisu do danej grupy zwiedzającej wraz z godziną zwiedzania.  

14. Udział w Dniu Otwartym jest możliwy tylko o wyznaczonej godzinie otrzymanej  
w mailu potwierdzającym zapis do danej grupy zwiedzającej.  

15. Dzień Otwarty w WZL1 w Łodzi przy ul. Dubois 119 odbywać się będzie w godz. 9:00-15:00.  

16. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 

17. Uczestnicy Dnia Otwartego będą wchodzić na teren WZL1 wraz z przewodnikiem  
w grupach po 20 osób. Wejścia będą odbywały się co 20 minut. Przewodnika zapewnia 
WZL1. 

18. Uczestnicy Dnia Otwartego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie WZL1 
zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu, jak  
i osób trzecich, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.  

19. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem narkotyków, czy też środków odurzających nie będą 
wpuszczane na teren WZL1.  

20. Uczestnicy Dnia Otwartego przebywają na terenie WZL1 na własną odpowiedzialność  
i na własne ryzyko.  

21. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego 
na terenie WZL1, zarówno w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody 
wyrządzone w mieniu Spółki. 

22. Osoby niepełnoletnie przebywają na terenie WZL1 na wyłączną odpowiedzialność 
rodziców/opiekunów. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich odpowiadają ich 
rodzice/opiekunowie.  

23. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  

24. Na terenie WZL1 obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, zażywania 
środków odurzających i narkotyków.  

25. Zakazane jest wnoszenie na teren WZL1 broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych.  

26. Zakazane jest zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie WZL1.  

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz następstwa  
z nich wynikające, w tym wypadki losowe, w szczególności tymczasowy lub trwały 
uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. 



28. Zakazane jest niszczenie mienia znajdującego się na terenie WZL1.  

29. Zwierzęta nie mogą przebywać na terenie WZL1.  

30. Uczestnicy przebywający na terenie WZL1 podczas Dnia Otwartego zobowiązani  
są korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z ich przeznaczeniem.   

31. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy bezzwłocznie 
powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić 
strefę niebezpieczną.  

32. W trakcie trwania Dnia Otwartego na terenie WZL1 będzie znajdowała się osoba 
przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W przypadku wystąpienia 
uszczerbku na zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do Organizatora, który 
poinformuje osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej  
o konieczności udzielenia pierwszej pomocy. 

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą 
uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie 
zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 
występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, 
awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, 
działania wojenne, działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie 
formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione  
na terenie WZL1.  

35. Wizerunek osób przebywających na terenie WZL1 podczas Dnia Otwartego może zostać 
utrwalony, a następnie wykorzystany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, 
reklamowych oraz promocyjnych, a w szczególności w mediach społecznościowych oraz 
na stronie internetowej WZL1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w 
celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie WZL1 w czasie trwania imprezy. 
Decydując się na udział w Dniu Otwartym uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i 
rozpowszechnianie swojego wizerunku poprzez wyraźne działanie potwierdzające. 

36. Gadżety promocyjne wydawane będą podczas Dnia Otwartego wyłącznie w miejscach 
specjalnie wyznaczonych przez Organizatora.  

37. Przedstawiciele Organizatora Dnia Otwartego – Pracownicy Spółki Wojskowe Zakłady 
Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom 
zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku 
niewykonania tych poleceń – usunięcia ich z terenu WZL1.  

38. Regulamin dostępny jest w punkcie rejestracyjnym przy wejściu na imprezę oraz  
na stronie internetowej Organizatora www.wzl1.mil.pl. 



39. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

40. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania i obowiązuje do dnia zakończenia Dnia 
Otwartego. 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi 

1. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465), przy ul. Dubois 119, 
dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000295398, NIP 
724-000-41-59, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 lub art. 14 ust. 1 i ust. 2 
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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „Rozporządzeniem” 
informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Z Administratorem 
danych możliwy jest kontakt za pośrednictwem adresu e-mail sekretariat@wzl1.mil.pl 
lub listownie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej z dopiskiem 
„Ochrona danych”. 

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem numeru 
telefonu: (42) 681 55 60. 

3. Państwa dane osobowe jako Uczestników Dnia Otwartego, przetwarzane są 
w następujących celach oraz w okresach niezbędnych do ich realizacji: 

• rezerwacji miejsca, jak Uczestnika wydarzenia; kontaktu między WZL1, 
a Uczestnikiem lub rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika np. w przypadku 
odwołania Dnia Otwartego lub rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w okresie nie dłuższym, niż jest to niezbędne do 
realizacji celu przetwarzania; 

• wykorzystania wizerunku uwidocznionego w ramach zdjęć wykonywanych podczas 
Dnia Otwartego, służących dokumentacji oraz promocji Dnia Otwartego 
i działalności Administratora, za pośrednictwem strony www WZL1 oraz portalu 
społecznościowego Facebook – na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
udzielonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające - do czasu cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych;  

• zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia oraz dla 
wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 
RODO (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora 
w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 
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ust. 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa; 

• otrzymywania informacji o aktualnych promocjach lub ofercie WZL1, wysyłania 
ofert, odpowiedzi na zapytania i treści marketingowych za pomocą wybranego 
przez Państwa kanału komunikacji (SMS, telefon, poczta e-mail) – na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci promocji własnej 
i marketingu własnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zw. z art. 10 ust. 2 
Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz 
art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – dane będą 
przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu 
wycofania zgód na otrzymywanie informacji. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji od Administratora.  

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji powyższych celów przetwarzania, 
nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. WZL1 
przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, seria 
i numer dowodu osobistego lub numer PESEL (w przypadku osób niepełnoletnich) 
w celach, wskazanych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu oraz wizerunku, w celach 
określonych w pkt. 35 niniejszego Regulaminu, który będzie pozyskiwany w trakcie 
trwania Dnia Otwartego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane 
osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające  
i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji 
niniejszego wydarzenia, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą 
działalnością Administratora i wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia 
przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. 
podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających 
ochronę danych.  Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom 
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na fakt, iż w 
ramach współpracy z Facebook (Meta) w zakresie rozpowszechniania Państwa 
wizerunku, utrwalonego podczas Dnia Otwartego dochodzi do współadministrowania 
danymi osobowymi. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie 
znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym przypadku 
Administrator zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu 
zabezpieczeń danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V 
RODO. 

5. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a w 
przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego również 
prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo 
ponadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora oraz przenieść dane osobowe. Mogą Państwo 
w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 



wycofaniem.  Jeżeli wybraliście Państwo kanał komunikacji do przesyłania treści 
marketingowych przez WZL1 – wyraziliście Państwo zgodę, możecie ją cofnąć 
w dowolnym momencie.  Sugerujemy w tym celu, przesłać nam wiadomość z tego 
samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną 
konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo otrzymywać dłużej 
od nas treści marketingowej. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa 
na legalność przetwarzania przez WZL1 danych, które dokonało się przed tym 
cofnięciem.  

6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo, mają 
Państwo prawo wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe 
informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: 
https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 
 

7. Jeżeli Państwa dane osobowe, WZL1 nie pozyskały bezpośrednio od Pani/Pana, to 
Państwa dane osobowe zostały przekazane Organizatorowi przez Uczestnika Dnia 
Otwartego, zapisującego Panią/Pana na niniejsze wydarzenie. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów  
Administratora, a zatem niepodanie informacji będzie się wiązało z brakiem możliwości 
wzięcia udziału w niniejszym wydarzeniu, w tym wejścia na teren Administratora. 
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