Regulamin wydarzenia
„Uczucia jak malowane”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem imprezy jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, z siedzibą
przy ul. Górnej 33, 42-622 Świerklaniec.
2. Miejscem imprezy jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1,
42-620 Nakło Śląskie
3. Wydarzenie odbędzie się 19 listopada 2021 roku, w godzinach 17:00 – 19:00.
4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
5. Przed wzięciem udziału w Imprezach, Uczestnik powinien zapoznać się
z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi oznacza zaakceptowanie
i zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Zasady uczestnictwa
1. Wydarzenie "Uczucia jak malowane" jest imprezą z ograniczoną ilością miejsc,
na którą obowiązują zapisy.
2. Udział w wydarzeniu uczestników niepełnoletnich możliwy jest tylko za zgodą
i wiedzą rodzica.
3. Udział w wydarzeniu zobowiązuje do przestrzegania poniższych zasad:
• Używania maseczki bądź przyłbicy zasłaniającej usta i nos
• Obowiązkowej dezynfekcji dłoni po wejściu do obiektu
• Zachowania odpowiedniego dystansu społecznego
• Braku objawów choroby takich jak: podwyższona temperatura, kaszel, duszności
etc.
4. Liczba uczestników w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę
jest ograniczona i zależy od powierzchni miejsca, w którym odbywa się dane
wydarzenie na podstawie „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” opracowanych
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat
Sanitarny
5. Organizator utrwala fotograficznie wydarzenie. Materiały wykorzystane zostaną

w

celu

promocji

na

stronie

www.bibliotekaswierklaniec.pl,

wwww.zaczytanyswierklaniec.pl oraz na portaflu facebook
6. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu. Uczestnik
wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku we wskazanych powyżej
celach.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Świerklańcu przy ul. Górnej 33, Dyrektor : Hanna Przybyła
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się

z

Inspektorem

Danych

Osobowych

pisząc

na

adres

e-mailowy:

iod.bibliotekaswierklaniec@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Świerklańcu w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz
sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: operatorzy mediów internetowych;
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzecich oraz organizacji między
narodowych.
6. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż dziesięć lat w zakresie relacjonowania
działalności i promocji oraz zgodnie z kategorią archiwalną w zakresie
sprawozdawczości;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych;
8. Ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w podanym zakresie jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą profilowane
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy

Regulamin

jest

dostępny

na

stronie

internetowej

www.bibliotekaswierklaniec.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie
końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka
zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
4. Zasady udziału i przebiegu Imprez określa wyłącznie niniejszy Regulamin

