
 
Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych 

w Pałacu Kultury Zagłębia w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczestników wydarzeń kulturalnych, jak i pracowników, 

Pałac Kultury Zagłębia (zwany dalej PKZ) wprowadza procedurę sanitarną dotyczą uczestnictwa  

i sposobu korzystania z wydarzeń kulturalnych (zwanych dalej wydarzeniami). Będzie ona 

aktualizowana w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Uczestnicy wydarzeń organizowanych  

w PKZ zobowiązani są przestrzegać obowiązujących w dniu wydarzenia przepisów, rygorów sanitarnych 

i obostrzeń epidemicznych. 

 

I. Informacje dla uczestników 

1. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest stosować się do niniejszego regulaminu oraz 

wytycznych obsługi PKZ i realizatora wydarzenia. 

2. Bilety/wejściówki na wydarzenia będą dostępne online (http://bilety.palac.art.pl) oraz w kasie PKZ. 

PKZ zaleca korzystanie z dostępu online bez potrzeby wydruku biletów/wejściówek w formie 

papierowej. Przed wejściem na wydarzenie należy okazać bilet/wejściówkę bileterowi np. na 

smartfonie. 

3. PKZ zastrzega sobie prawo do oferowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, puli biletów dla 

osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Osoba, która podczas zakupu biletu nie poda informacji  

o statusie zaszczepienia, bądź statusie ozdrowieńca, będzie wliczana w limit osób niezaszczepionych. 

Osiągnięcie aktualnego limitu uczestników niezaszczepionych jest równoznaczne z brakiem możliwości 

sprzedaży kolejnych biletów osobom niezaszczepionym, a także osobom, które nie wyrażą woli 

podania niniejszej informacji.  

4. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w wydarzeniu niezależnie od tego, czy 

dokonały zakupu biletu osobiście, czy też otrzymały go od osób trzecich. 

5. W przypadku gdy uczestnik w dniu wydarzenia okazuje bilet zakupiony z puli dla osoby zaszczepionej, 

tj. osoby, która poddana została pełnemu cyklowi szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii 

Europejskiej, może zostać poproszona o okazanie pracownikowi obsługi widzów papierowej lub 

elektronicznej wersji certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19 lub zaświadczenia o szczepieniu,  

o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość.  W przypadku okazania elektronicznego certyfikatu w aplikacji mObywatel lub mojeIKP, 

weryfikacja z dokumentem tożsamości nie będzie wymagana. Nieokazanie certyfikatu może skutkować 

odmową wstępu na wydarzenie. W takim przypadku nie będzie też przysługiwał zwrot środków za bilet. 

II. Wytyczne dla uczestników 

http://bilety.palac.art.pl/


1. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania zasad obowiązujących w obiekcie w dniu wydarzenia oraz 

wytycznych przekazywanych przez pracowników obsługi wydarzenia. 

2. Uczestnik przed wejściem do PKZ ma obowiązek zakryć usta i nos maseczką na czas pobytu w 

budynku, w tym na czas trwania wydarzenia. Uczestnik ma obowiązek posiadać własne materiały 

ochrony osobistej. 

3. Uczestnik po wejściu do budynku ma obowiązek zdezynfekować dłonie. 

4. Uczestnicy zobowiązani są zachować dystans społeczny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami 

sanitarnymi. 

5. Uczestnicy zobowiązani są siadać na wyznaczonych miejscach. Niedozwolone jest zajmowanie miejsc 

wyłączonych z użytku. 

6. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy opuszczają obiekt z zachowaniem wymaganego dystansu 

społecznego. 

7. Niezależnie od niniejszego regulaminu, uczestnik wydarzenia ma obowiązek zapoznania się  

z obowiązującymi w dniu wydarzenia wytycznymi i obostrzeniami sanitarno – epidemicznymi. 

 

III. Pozostałe informacje 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń organizowanych w PKZ, podległych placówkach, Galerii PKZ, 

Kinie Kadr oraz Kwiarni. 

2. Podczas organizowanych wydarzeń, kawiarnia będzie czynna z ograniczonym dostępem, zgodnie  

z obowiązującymi zaleceniami i obostrzeniami sanitarno – epidemicznymi. 

3. Podczas wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, za przestrzeganie obowiązujących 

obostrzeń i zaleceń sanitarno-epidemicznych odpowiada organizator wydarzenia. 

4. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. W obiekcie obowiązuje również Regulaminu Korzystania z Obiektu PKZ. 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 

kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowymi  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, PKZ informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

przy Placu Wolności 1. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: 

iod@palac.art.pl albo pisemnie na adres Administratora. 



3. Dane osobowe w postaci informacji o statusie zaszczepienia, statusie ozdrowieńca lub aktualny 

negatywny wynik testu na obecność wirusa  przetwarzane będą w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu i transmisji wirusa SARS-CoV-2 na podstawie: 

a)  wyrażonej przez uczestnika wydarzenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Okazanie certyfikatu jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych; 

b)  wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 pkt 1 lit. e RODO). 

4. W przypadku okazania przez uczestnika wydarzenia, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko 

 COVID-19, o statusie ozdrowieńca lub aktualnego negatywnego wyniku testu na obecność wirusa  

w formie papierowej lub aplikacji mobilnej mObywatel lub mojeIKP będą one weryfikowane przez 

uprawnionego pracownika PKZ.  

5. Certyfikat lub dokument potwierdzający status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu w wersji 

papierowej będzie weryfikowany poprzez okazanie dowodu tożsamości. QR kod znajdujący się w 

certyfikacie będzie skanowany aplikacją rządową UCC (Unijny Certyfikat Covid).  

6. Dane osobowe okazane w wersji elektronicznej nie zapisują się w urządzeniu skanującym.  

7. Dane osobowe osób zaszczepionych wraz z informacją o statusie zaszczepienia będą generowane 

w systemie biletowym oznaczeniem na bilecie symbolem Z (zaszczepiony), zgodnie z regulaminem 

sprzedaży biletów online realizowanych przez system biletowy Pałacu Kultury Zagłębia.  

8. Pracownicy obsługi będą przetwarzać dane jedynie do wglądu. 

9. Dane o statusie zaszczepienia będą widoczne tylko na bilecie. System biletowy PKZ nie będzie 

zapisywał tych danych w powiązaniu z danymi osobowymi. Informacja o liczbie osób 

zaszczepionych będzie zapisywana w systemie tylko liczbowo do celów statystycznych. 

10. Uczestnikowi wydarzenia przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych- przy czym cofnięcie zgody nie 

wpływa na czynności dokonane wcześniej;  

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Dane osobowe w postaci odnotowanej liczby osób zaszczepionych mogą być przekazane do 

GIS lub innych uprawnionych organów w celu spełnienia ustawowego obowiązku ciążącego na 

organizatorach wydarzeń kulturalnych.  

12. Dane nie będą przekazywane poza teren Polski. 

13. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 


