REGULAMIN
MIKOŁAJKI W KLUBIE OSIEDLOWYM ZODIAK
I. ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia jest Pałac Kultury Zagłębia – Klub Osiedlowy Zodiak.
II. MIEJSCE, TERMIN, CEL WYDARZENIA
Wydarzenie odbędzie się 5.12.2018 r. o godz. 17:30, w placówce Klubu Osiedlowego Zodiak,
ul. Tysiąclecia 10, Dąbrowa Górnicza. Celem wydarzenia są obchody Mikołajek polegające na
spotkaniu dzieci z Mikołajem oraz uczestniczeniu w spektaklu „Co się stało z Mikołajem”.
III. ZASADY UCZESTNICTWA I PRZEBIEG WYDARZENIA
1. Wydarzenie przewidziane jest dla dzieci od 3. roku życia.
2. Wydarzenie składa się z dwóch części: spektaklu interaktywnego oraz spotkania z Mikołajem.
3. Udział w wydarzeniu jest płatny i wynosi 15 zł. Płatności należy dokonywać w siedzibie klubu
od 19.11.2018 r., w dni robocze, w godz. 13:00-19:00.
4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zakup ww. wejściówki oraz okazanie jej pracownikowi
klubu w dniu wydarzenia.
5. Liczba wejściówek jest ograniczona.
6. Na wydarzenie opiekunowie zobowiązani są dostarczyć prezent. Prezent należy czytelnie
opisać imieniem i nazwiskiem dziecka oraz dostarczyć w terminie 3-4.12.2018 r., do klubu
w godz. 13:00-19:00.
7. Zakup wejściówki i uczestnictwo w wydarzeniu równoznaczne jest ze znajomością, akceptacją
i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
8. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
9. Uczestnicy zobowiązani są szanować mienie placówki. Za szkody materialnie wyrządzone
przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia
(PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach:
a) W celu zapisania dziecka na wydarzenie i wręczenia prezentu, niezbędne będą dane:
imię i nazwisko dziecka; dane będą przetwarzane w okresie od 3.12.2018 r. do 5.12.2018
r.
b) W celu wystawienia pokwitowania za opłatę, niezbędne będą dane: imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania. Dane będą przetwarzane od dnia zapisania uczestnika na
wydarzenie i wniesienia opłaty, przez okres 5 lat w celach księgowych.
3. Podczas imprezy mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać
utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie
wykorzystane i publikowane przez organizatora za pośrednictwem dowolnego medium,
w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych
oraz w formie drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności organizatora,
upowszechniania kultury oraz w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie uczestnikowi
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego
wizerunkiem.

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu.
6. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane
mogą mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca system
księgowo-finansowy w naszej instytucji.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
8. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

