
Regulamin imprezy „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” 3 grudnia 2021 r. 
Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3

 
1.  Niniejszy  regulamin  obowiązuje  podczas  imprezy  pod  nazwą  „Spotkanie  ze  Świętym
Mikołajem”,   podczas  którego  odbędzie  się  spektakl  pt.  „Koncert  świętych  Mikołajów”  oraz
zabawa pn.  „Kosmiczny bal”-  dla  uczestników zajęć domu kultury,  na które  obowiązują zapisy
 i wejściówki. 
2.  Regulamin  jest  wydany  przez  Organizatora  Imprezy:  Miejskie  Centrum  Kultury
i  Sportu  w  Jaworznie,  ul.  Krakowska  8,  43  -  600  Jaworzno.
3. Osoby małoletnie, poniżej 16 roku życia, uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność
opiekunów prawnych.
4.  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  pozostawione  na  terenie  Imprezy.
5. Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca
chęć udziału w cyklu imprezie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie Imprezy w czasie jej
trwania.  Przebywanie  na  terenie  Imprezy  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  Regulaminu.  
7.  W trakcie  trwania  imprezy pn.  „Spotkanie  ze  Świętym Mikołajem” będzie  zbierany materiał
prasowy wraz z wizerunkiem. Z godnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U.
1984  nr  5  poz.  24  w  związku  z  Ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.
o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w
mediach  odbywać  się  będzie  bez  zgody,  z  racji  wyłączenia  z  pod  regulacji  Rozporządzenia
2016/679.  
8.  W  trakcie  trwania  imprezy  pn.  „Spotkanie  ze  Świętym  Mikołajem”,  w sali  Domu  Kultury
pracownik  Miejskiego  Centrum  Kultury  i  Sportu  będzie  wykonywał  zdjęcia,  które  zostaną
umieszczone  na  kanałach  informacyjnych  organizatora. 
9.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  i  p.poż.  
oraz wytycznych sanitarnych.
10.  Organizator zastrzega sobie prawo limitowania ilości Uczestników poprzez:

• wpuszczanie dziecka lub dzieci z jedną osobą dorosłą na spektakl teatralny,
• wpuszczania  na  bal  kosmiczny  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  w  Domu  Kultury,  po

wcześniejszym zapisaniu na zabawę, bez udziału osób dorosłych,
• pomiar temperatury Uczestników.

11. Uczestnicy spektaklu, jeżeli nie zamieszkują w jednym gospodarstwie domowym zobowiązani
są do siadania na sali teatralnej  co drugie miejsce.
12. Uczestnicy kosmicznego balu zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m
między sobą.
13. W sali balowej  nie może przebywać więcej niż 16 Uczestników nie licząc instruktorów.
14. Wszystkich obowiązuje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przy
wejściu do budynku i salę teatralną. 
15. W wyznaczonym miejscu będzie usytuowany mini punkt gastronomiczny. Konsumpcja może
obywać się tylko w wyznaczonej strefie.
16. Impreza ma charakter nieodpłatny. 



1. Dane Osobowe:
1.1.  W  związku  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
 i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
a)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Centrum  Kultury
 i  Sportu  z  siedzibą  w  Jaworznie  (43-600),  przy  ulicy  Krakowskiej  8  (dalej  jako:
MCKiS/Administrator);
b) w MCKiS wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-
mail  iod@gmainvest.pl  lub  przesyłając  korespondencję  na  adres  administratora  danych  z
dopiskiem  „IOD";
c)  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  wymienionym  wyżej  celu,  w  oparciu
 o udzieloną zgodę, na podstawie art.  6 ust.  1  lit.  a Rozporządzenia 2016/679,  która wynika z
aktywnego  i  świadomego  działania  osoby,  której  dane  dotyczą  i/lub  jej  przedstawiciela
ustawowego;
d)  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotów
uprawnionych  do  ich  przetwarzania  na  podstawie  przepisów  obowiązującego  prawa  oraz
podmiotom  realizującym  usługi,  które  są  niezbędne  do  bieżącego  funkcjonowania,  z  którymi
Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia
2016/679;
e)  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  50  lat  po  zakończeniu  roku,
 w którym dokonano uwiecznienia wizerunku;
1.2. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, b) prawo do
sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18
Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia  2016/679,
d)  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  17  Rozporządzenia  2016/679,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile
będzie  to  technicznie  możliwe,
f)  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym
prawem  w  zakresie  ochrony  danych;
g)  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie
zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;
h) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia  2016/679;
i)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci  wizerunku jest  dobrowolne,
jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej;
j) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


