
REGULAMIN 
wydarzenia pn. „KONCERT NOWOROCZNY”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz  Uczestnik.
2. Organizator:  Miejskie  Centrum Kultury  i  Sportu  w Jaworznie ul. Krakowska  8,  43-600

Jaworzno. 
3. Termin: 16 stycznia  2022  godz. 17.00.
4.  Miejsce: Hala widowiskowo – sportowa, ul. Grunwaldzka 80.
5. Udział  w  wydarzeniu  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  postanowień  regulaminu

i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
6. Akceptacja  niniejszego  Regulaminu  jest  równoznaczna  z  wyrażeniem  zgody  na

przetwarzanie i  przekazanie w razie konieczności danych uczestnika wydarzenia (imię,
nazwisko,  nr  kontaktowy)  do odpowiednich  służb  sanitarnych w związku  z  pandemią
wirusa Sars-Cov-2.

7. Osoby  przebywające  na  terenie  hali  podlegają  przepisom  porządkowym  dotyczącym
obiektu oraz niniejszego Regulaminu.

8. Regulamin obiektu dostępny w hali widowiskowo -sportowej oraz niniejszy  dostępny na
stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.

II WARUNKI UDZIAŁU W WYDARZENIU I ZASADY ORGANIZACJI

1. Warunkiem  udziału  w  wydarzeniu  jest  z  akup  biletu   oraz  wypełnienie  i     oddanie  
oświadczenia przy wejściu na teren  wydarzenia.

2. Widownia  jest  ściśle  określona  –   Organizator  dopuszcza  30%   miejsc  dla  osób
niezaszczepionych (osoby zaszczepione nie wliczają się do limitu).  Każdy zakupiony bilet
odpowiada określonemu miejscu na widowni 

3. Uczestnik  może brać  udział  w  wydarzeniu  tylko  i  wyłącznie  wtedy,  gdy  według  swej
najlepszej wiedzy nie jest osobą zarażoną Sars-Cov-2 oraz nie przebywa na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym.

4. Osoby wykazujące objawy przeziębienia, gorączki proszone są o pozostanie w domu.
5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  pomiaru  temperatury  przy  wejściu  na  teren

wydarzenia.
6. Wejście na teren imprezy odbywa się w dwoma wejściami. Oczekując na wejście należy

zachować odległość min. 1,5 m od innych Uczestników oraz założyć maseczkę.
7. Przy wejściu na teren wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni

i zajęcia swojego miejsca oraz pozostać w maseczce przez cały czas trwania wydarzenia.
8. Organizator  nie  zapewnia  Uczestnikom  materiałów  ochrony  osobistej  (maseczki,

rękawiczki).
9. Zabrania się wnoszenia jedzenia i picia.
10. Uczestnik  wydarzenia  zobowiązany  jest  do  wykonywania  poleceń  Organizatora

wynikających z aktualnych przepisów prawa.



III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu

z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-

mail:  iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z

dopiskiem „IOD”

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy,

zapewnienia  bezpieczeństwa  oraz  wyłonienia  zwycięzcy/laureatów,  czyli

prawidłowej realizacji umowy,  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b 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

4. Odbiorcami  danych  mogą  być  podmioty  uprawnione  do  tego  na  mocy

przepisów prawa oraz  firmy wspierające  w działalności  MCKiS,  z  którymi

została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28

Rozporządzenia 2016/679.

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy,

jednak  nie  dłużej  niż  5  lat  liczonych  od  końca  roku  kalendarzowego,  w

którym zostały pozyskane.

6. Uczestnik  ma  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich

danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże

się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych,  jeżeli  uzna,  że  dane  przetwarzane  są  niezgodnie

z obowiązującym prawem.



7. Podanie danych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne do realizacji  umowy.

Odmowa  podania  danych  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  wzięcia

udziału w imprezie.

8. W  trakcie  trwania  imprezy  będzie  zbierany  materiał  prasowy  wraz  z

wizerunkiem. Zgodnie 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 spod regulacji Rozporządzenia 2016/679.

9. Szczególne  Klauzule  informacyjne  dotyczące  oświadczeń  wynikających  z

punktu  10  niniejszego  Regulaminu  są  integralną  częścią  wymienionych

oświadczeń.


