REGULAMIN IMPREZY
FESTIWAL MIASTA – ZŁOTA RYBKA 2018
1. Organizatorem imprezy jest Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny i oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Organizator imprezy może odmówić udziału w niej osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych itp.;
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu;
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
- których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
- które nie przestrzegają Regulaminu imprezy;
4. W miejscach przebiegu imprezy obowiązuje zakaz:
- spożywania środków odurzających i substancji psychotropowych;
- wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz środków pirotechnicznych;
- wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników
imprezy;
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub skradzione podczas
imprezy.
6. W trakcie imprezy odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich ponoszą RODZICE.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia lub z
winy Uczestników imprezy.
8. Osoby, które nie będą stosować się do poleceń służb porządkowych, mogą zostać
wyeliminowane z udziału w imprezie.
9. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjno-marketingowych.
11. Udział w imprezie oznacza zgodę Uczestnika na nieodpłatne utrwalenie jego wizerunku w
wyżej wskazanym zakresie.
12. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia
nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprezy.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 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 (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

1)

Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice.
2) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, email: iod@biblioteka.gliwice.pl
3) Dane osobowe tj. imię i nazwisko, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w
postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i
promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w
szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach
przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora
oraz w publikacjach Organizatora,.
4) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do
zrealizowania celów wskazanych powyżej.
5) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz
innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich,
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą
jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
6) Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie
będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Dane będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego przez bibliotekę
wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
8) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18
oraz art. 20-21 RODO).
9) W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych
osobowych narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
15. Za nieprzestrzeganie powyższego Regulaminu będzie stosowana odpowiedzialność w trybie
karno-administracyjnym.

