
REGULAMIN IMPREZY 
pn. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Termin: 13 stycznia 2019 r.                                  

Miejsce: Plac Księcia Barnima I w Gryfinie

Organizator: Gryfiński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Gryfiński Dom Kultury

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą

przebywać na terenie, na którym jest przeprowadzona Impreza. 

2.  Każda  osoba  przebywająca  na  terenie,  na   którym  jest  przeprowadzona  Impreza

obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2. 1. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego

Regulaminu.

2.  Akceptacja  regulaminu  stanowi  przesłankę  legalizującą  przetwarzanie  danych

osobowych uczestnika imprezy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzania

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO.

Rozdział 2

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE

IMPREZY 

ORAZ ODPOWIEDIALNOŚĆ

§ 3. Celem Regulaminu jest  zapewnienie  bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie

zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym jest

ona przeprowadzona, a także urządzeń znajdujących się na tym terenie.

§ 4.  1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy

obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych

na tej  Imprezie  oraz  stosować się  do zaleceń przedstawicieli  Organizatora,  mających na celu

zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

2. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, osoby o których

mowa w ust.  1 obowiązane są powiadomić Organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone  

i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

§ 5. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny od opłat. 

§ 6. 1. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne

ryzyko i odpowiedzialność.



2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które

sprawują nad nimi pieczę. 

3.  Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  opiekę  nad  małoletnim  w  trakcie  imprezy

ponoszą  rodzice  lub  opiekunowie  prawni,  a  w  przypadku  grup  zorganizowanych  nauczyciele,

wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

§ 7 1.  Zabrania się wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów,  urządzeń  

i  sprzętu  znajdującego  się  na  terenie  Imprezy  oraz  podejmowania  jakichkolwiek  działań

zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Imprezy.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 

b) materiałów wybuchowych, 

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e) środków odurzających lub substancji psychotropowych

d) napojów alkoholowych. 

3.  Uczestnik  imprezy ponosi  pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone

przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za

szkody wyrządzone w mieniu organizatora, zaś w przypadku osób małoletnich odpowiedzialność

za szkody ponoszą rodzice lub opiekunie prawni.

§ 8.  Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:  

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych

lub innych podobnie działających środków,

b) zachowującym się agresywnie,  prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie

bezpieczeństwa lub porządku imprezy.

Rozdział 3

ZMIANA TERMINU IMPREZY

§ 9. 1. Organizator ma prawo do:

a) odwołania imprezy,

b) wprowadzenia zmian w harmonogramie imprezy,

c) zmiany terminu imprezy.

2.  Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1  zamieszczane  będą  na  stronie  internetowej

Organizatora.

Rozdział 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



§ 10. 1. Organizator utrwala przebieg imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego

oraz dźwiękowego dla celów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i dokumentacyjnych.

2. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy oraz  wypowiedzi i dane osobowe

w postaci zdjęć i materiału filmowego, może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla

celów, o których mowa w ust.1.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 1,  dane osobowe

mogą  być  udostępniane  innym  upoważnionym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych

osobowych. Odbiorcami mogą być:

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej  

z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów

prawa;

c)  każde  inne  osoby,  gdyż  przebieg  imprezy  będzie  utrwalany,  wykorzystywany

i rozpowszechniany w sposób określony w ust. 4.  

4.  Udział  w Imprezie i  przebywanie na jej  terenie jest dobrowolne i  oznacza wyrażenie

przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku,  wypowiedzi  

i danych osobowych w postaci zdjęć i materiału filmowego, a także na jego rozpowszechnianie bez

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i

nagrań  dźwiękowych  w  serwisach  internetowych  prowadzących  przez  Organizatora,  w  innych

elektronicznych środkach przekazu zarządzanych,  lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie

przez  Organizatora,  w  publikacjach  Organizatora,  a  także  w  publikacjach  i  serwisach  innych

podmiotów tj. na stronach internetowych oraz w profilach społecznościowych.

5.  Organizator  zapewnia,  że  wizerunek  uczestników  imprezy,  ich  wypowiedzi  i  dane

osobowe w postaci  zdjęć i materiału filmowego nie będą wykorzystywane przez niego w celach

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości,  że z tytułu ich użycia nie przysługują im

jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

§ 11.  1.  Administratorem Państwa  danych  osobowych jest:  Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Gryfino, adres ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11 . e-mail: burmistrz@gryfino.pl

2.  Administrator  umożliwia  kontakt  z  wyznaczonym  Inspektorem  Ochrony  Danych  za

pomocą e-mail: iod@gryfino.pl lub telefonicznie pod numerem 91 416 20 11

3.  Organizator  informuje,  iż  Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  

w celach promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i dokumentacyjnych przez okres niezbędny

do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi

przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

4.  W  związku  z przetwarzaniem  przez  administratora  danych  osobowych  przysługuje

Państwu:

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 



c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO; 

d) prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  na  podstawie  

art. 18 RODO.

5.  Przysługuje  Państwu  prawo  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  

w dowolnym momencie. 

6.  Cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  nie  ma wpływu  na  zgodność

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

8 Podane przez Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym również profilowaniu.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. 

10.  Organem  właściwym  do  wniesienia  skargi  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych.

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  Organizatora  oraz  

w miejscu dostępnym i widocznym na terenie Imprezy.

§ 13.  Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy tj. 13.01.2019 r.

§ 14. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.


