
WIERNI KULTURZE 

REGULAMIN  

 

1. Organizatorem akcji „Wierni Kulturze” (zwaną dalej „Akcją”) jest Pałac Kultury 

Zagłębia (zwany dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  

(41-300), Plac Wolności 1. 

2. Akcja „Wierni Kulturze” trwa od dnia ogłoszenia akcji do dnia 31 grudnia 2021 roku 

lub do wyczerpania puli upominków. 

3. Akcja ma na celu promocję wydarzeń organizowanych przez Pałac Kultury 

Zagłębia oraz zachęcenie potencjalnych widzów do wzięcia udziału  

w koncertach, seansach i spektaklach PKZ.  

4. W akcji może wziąć udział każda osoba w wieku 16+, która zakupi bilet/bilety na 

co najmniej jedno wydarzenie z listy imprez objętych akcją, organizowane przez 

Pałac Kultury Zagłębia w terminie obowiązywania akcji w Kasie Pałacu Kultury 

Zagłębia. 

5. Osoba biorąca udział w akcji zbiera pieczątki z wizerunkiem Pałacu Kultury 

Zagłębia, uprawniające do odbioru upominków związanych z akcją. 

6. Karta na pieczątki oraz pieczątki dostępne są w Punkcie Informacyjnym Pałacu 

Kultury Zagłębia, po okazaniu zakupionego biletu/zakupionych biletów. 

7. Zebranie trzech pieczątek uprawnia uczestnika do odebrania upominku. 

8. Warunkiem odebrania upominku jest wpisanie imienia i nazwiska do protokołu 

odbioru nagrody. 

9. Otrzymany upominek nie podlega zwrotowi ani wymianie. 

10. Każdy uczestnik może zebrać tylko trzy pieczątki. 

11. Uczestnik może uzupełniać pieczątkami tylko własną kartę. 

12. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia. 

13. Lista wydarzeń objętych akcją znajduje się na ostatniej stronie regulaminu. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

RODO 

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) Dane w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

akcji od daty ich podania do końca 2022 roku. 

b) W celu wręczenia nagród oraz sporządzenia protokołu ich odbioru, niezbędne 

będą dane: imię i nazwisko. Dane będą przetwarzane od daty ich podania przez 5 lat 

w celach księgowych. 

 

 

 



3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

 

6. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do  

podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 

 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało 

brakiem możliwości uczestnictwa w akcji. 

 

Lista wydarzeń objętych akcją: 

 
1. Kameralne Czwartki – Powrót do przeszłości (28.10.2021 r.) 

2. Noc Strasznych Remake’ów – Halloween w Kinie Kadr (29.10.2021 r.) 

3. Niedzielne Poranki Teatralne – Pan Magiczny (7.11.2021 r.) – PKZ Dom Kultury 

Ząbkowice 

4. Zacznij od Bacha (11.11.2021 r.) 

5. Europejski Dzień Kina Artystycznego – 3 seanse (14.11.2021 r.) 

6. Madame Butterfly – Retransmisja (15.11.2021 r.) 

7. Scena/anecS – Grzegorz Ziółek Kwartet (23.11.2021 r.) 

8. Hitler kontra Picasso i reszta – seans w Kinie Kadr (24.11.2021 r.) 

9. Kameralne Czwartki – The Six & Sax Duo (25.11.2021 r.) 

10. Andrzejki z kabaretem (26.11.2021 r.) – PKZ Dom Kultury Ząbkowice 

11. PIWNICA – Oxford Drama (26.11.2021 r.) 

12. Tosca – Retransmisja (6.12.2021 r.) 

13. Kameralne Czwartki – Dostojne i klawe (9.12.2021 r.) 

14. Caravaggio – Retransmisja (15.12.2021 r.) 

15. Scena/anecS – Obywatel Jazz (16.12.2021 r.) 

16. PIWNICA – Pola Chobot & Adam Baran (17.12.2021 r.) 

17. proAge – koncert projektu Recooltywator (18.12.2021 r.) 

18. Koncert Świąteczny (19.12.2021 r.) 

19. Wszystkie seanse w Kinie Kadr odbywające się w terminie akcji 

 


