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Regulamin spotkań City Mini Max 2019 

1. Organizatorem spotkań z cyklu City Mini Max 2019 jest VOLVO Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z 
siedzibą w Młochowie zwanym dalej  „VOLVO MB”. 

2. Uczestnikami spotkania są osoby pełnoletnie: kontrahenci VOLVO MB - obecni i potencjalni, ich 
pracownicy i operatorzy maszyn budowlanych. Osoby towarzyszące w tym niepełnoletnie, 
wprowadzane są wyłącznie na odpowiedzialność naszych gości.  

3. Uczestnik spotkania ma również obowiązek poinformowania osoby towarzyszące mu lub osoby 
delegowane przez niego o: charakterze spotkania,  zasadach przetwarzania danych osobowych 
na potrzeby organizacji spotkania zgodnie z przepisami RODO, utrwaleniu wizerunku. 

4. Celem spotkania jest prezentacja produktów i usług oferowanych przez VOLVO MB, 
zaprezentowanie rozwiązań i osprzętów dedykowanych naszym klientom. 

5. VOLVO MB zapewnia Uczestnikom spotkania możliwość testowania maszyn w bezpiecznych 
warunkach, konkursy dla operatorów oraz catering.  
 

6. VOLVO MB zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia maszyny w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 
 

7. Uczestnicy biorący udział w spotkaniu mają obowiązek przestrzegać zasad określonych w 
niniejszym Regulaminie oraz  zobowiązują się do bezpiecznego korzystania z maszyn, a także 
stosowania się do poleceń  osób nadzorujących testowanie maszyn. 
 

8. Korzystanie z maszyn odbywa się wyłącznie w obecności oraz pod nadzorem pracownika 
VOLVO MB. 
 

9. Podczas wydarzenia, VOLVO MB może gromadzić materiał fotograficzny, dźwiękowy lub wideo 
(zwany dalej „Materiałem Wizerunkowym”) dla celów komunikacyjnych i marketingowych. 
Akceptując zaproszenie oraz biorąc udział w wydarzeniu, uczestnik wyraża zgodę na 
wykorzystanie przez Grupę Volvo Materiału Wizerunkowego zgodnie z warunkami określonymi 
poniżej: 
 

- Materiał Wizerunkowy tworzony jest przez Grupę Volvo lub wynajętych przez nią 
usługodawców. Grupa Volvo zachowuje prawa do edycji Materiału Wizerunkowego,  
 

- Grupa Volvo będzie wykorzystywać Materiał Wizerunkowy w celach komunikacyjnych 
i marketingowych, na przykład w publikacjach rekrutacyjnych, na stronie internetowej Grupy 
Volvo lub w raportach rocznych,  

- Grupa Volvo może wykorzystywać Materiał Wizerunkowy zarówno w formie drukowanej jak 
i cyfrowej, włącznie z publikacjami na stronie internetowej Grupy Volvo lub w ramach innych 
kanałów cyfrowych, 
 

- Grupa Volvo zachowuje prawo do publikowania, w związku z Materiałem Wizerunkowym, 
imienia i nazwiska pracownika VOLVO MB oraz zatwierdzonych przez niego wypowiedzi, 

 
- Grupa Volvo ma prawo do korzystania z Materiału Wizerunkowego bez ograniczeń 

czasowych, 

- Grupa Volvo nie oferuje żadnego wynagrodzenia z tytułu wykorzystania Materiału  
Wizerunkowego. 

Region Północny 
 

Będzieszyn 101 
83-000 Pruszcz Gdański 

tel. 58 667 36 22 
 

Region Południowy 
 

Szwedzka 9 
32-050 Skawina 

tel. 12 256 43 90 
  

Region Wschodni 
 

Aleja Katowicka 215 
05-831 Młochów 
tel. 22 383 46 50 

 
Region Zachodni 

 

Fabryczna 28 
55-080 Pietrzykowice 

tel. 71 780 06 60 
 

 


