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Masterofescape: Regulamin, Polityka Prywatności i Cookies
Podanie dowolnych danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub
całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych masterofescape.pl
Administratorem danych osobowych serwisu masterofescape.pl (dalej Administrator) jest:

Master Escape Elżbieta Łuniewska
ul. Feliksa Pancera 13 lok. 9
03-187 Warszawa
NIP: 1250335854
REGON: 367774409
Działalność wpisana do CEIDG.
2. Cookies
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane a
urządzeniu końcowym użytkownika użytkownika masterofescape.pl.
umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające)
umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.
W szczególności na masterofescape.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:
Google Analytics
Facebook Pixel
YouTube
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia
takie oferuje każda przeglądarka internetowa.
3. Zbierane dane
Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:
typu urządzenia
system operacyjny
rodzaj przeglądarki internetowej
rozdzielczość ekranu
adres IP
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Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.
4. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub
składania zamówienia podawany jest jedynie adres e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od
Administratora. W każdej chwili można zrezygnować z newslettera, klikając w link “Unsubscribe” znajdujący się
w stopce każdej wiadomości. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez
masterofescape.pl .
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez masterofescape.pl).
5. Udostępnianie danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie
zebranych danych organom państwowym, masterofescape.pl dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych
sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej
polityce prywatności.
6. Zmiana polityki bezpieczeństwa
Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo,
ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard
wyższy od minimum wymaganego prawem.
Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://masterofescape.pl/Regulations.
7. Kontakt
Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@masterofescape.pl jak również
pod adresem fizycznym podanym wyżej.
8. Rezerwacja
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Master Escape Elżbieta
Łuniewska ul.Feliksa Pancera 13 lok. 9 03-187 Warszawa NIP: 1250335854 REGON: 367774409 e-mail:
biuro@masterofescape.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji.
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Dane osobowe mogą być wykorzystywana na potrzeby rankingów i
informowania o nowościach. Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu
umowy. Dane wizerunkowe - "materiały" - mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych w mediach
elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych i intranetowych oraz na portalach
społecznościowych. Ze względu na charakter Materiałów, zgoda jest nieograniczona w czasie. W związku z
przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania
rezerwacji. W przypadku dokonywania rezerwacji przez portal Lockme.pl Master Escape Elżbieta Łuniewska
powierza Lockme Jakub Caban ul Tęczowa 7 53-601 Wrocław NIP: 8982093673 do przetwarzania następujące
dane osobowe: dane klientów potrzebne do obsługi rezerwacji. Lockme Jakub Caban ul Tęczowa 7 53-601
Wrocław NIP: 8982093673 zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w
celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
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Regulamin Master of Escape
Warszawa
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każda osoba dokonująca rezerwacji poprzez witrynę www.masterofescape.pl, www.lockme.pl ,
telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6 lok. 88 w Warszawie
zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym
uczestnikom gry.
2. Podczas gry w Master of Escape uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
zaleceń personelu obsługi firmy.
3. Gra rozgrywana jest w siedzibie firmy Master of Escape przy ulicy Krakowskie Przedmieście 6 lok. 88 w
Warszawie.
4. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki lub przelewem. W przypadku płatności gotówką
prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry
5. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe, cała kwota
wpłaconych środków nie podlega zwrotowi jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona
minimum dzień wcześniej (24 h) przed planowaną grą.
6. W przypadku , gdy wybrany termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, prosimy o
kontakt pod numerem 797987700 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie, jednocześnie Master of
Escape zastrzega sobie prawo do kontaktu
telefonicznego z rezerwującym w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed.
7. Po dokonaniu rezerwacji należy potwierdzić ją za pomocą linku aktywacyjnego. Niepotwierdzone
rezerwacje są uznawane jako nieważne.

2. ZASADY GRY
1.

Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.

2.

Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.

3.

Gra odbywa się w pokoju Asasino.
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4.

W grze może wziąć udział od 2 do 5 osób.

5. Minimalny wiek Gracza to 15 lat. Młodsi gracze mogą uczestniczyć w grze jedynie pod opieką prawnych
opiekunów.
6. Przebieg gry jest monitorowany. (Master of Escape zastrzega sobie prawo do przesłania nagrań z
monitoringu do naszego partnera Lockme.pl w celu weryfikacji rzetelności wystawionych komentarzy na
portalu Lockme.pl)
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
8. Gracze zobowiązani są przybyć do siedziby firmy Master of Escape w której odbywa się gra na 15 minut
przed planowanym rozpoczęciem gry. Jest to czas na przedstawienie zasad oraz fabuły.
9. Jeżeli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę ich gra zostanie skrócona. Spóźnienia powyżej 15
minut wykluczają z możliwości wzięcia udziału w grze.
10. Czas gry to 60 min. Nie ma możliwości wydłużenia czasu gry.
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11. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego, z
problemami z sercem lub krążeniem.
12. Podczas gry NIE WOLNO korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych . Takie
urządzenia należy pozostawić w szafkach depozytowych. Nie zastosowanie się do tej zasady będzie
skutkować usunięciem graczy z pokoju.
13. W pokoju obowiązuje bezwzględny zakaz używania siły. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi
w czasie odbywania gry. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną
indywidualną lub zakupu nowego sprzętu.
14. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoju.
15. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
16. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania tajemnicy dotyczącej szczegółów zagadek oraz wystroju
pokoju, w którym odbywała się gra.
17. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w
grze innym osobom.
18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, personel obsługi firmy Master of Escape ma prawo poprosić
Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
19. Master of Escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy
uczestników.
20. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
21. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
22. Firma Master of Escape zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry bez podania
przyczyny.

