
REGULAMIN PARADY 
Złota Rybka 2018 

 
§1 

1. Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Parady Złota Rybka 2018 (zwanej dalej Paradą) 
organizowanej w Gliwicach dnia 8 września 2018 r. oraz sposoby zachowania się jej Uczestników, podczas 
trwania i przebiegu Parady w celu zapewnienia bezpieczeństwa Organizatorom Parady oraz jej 
Uczestnikom. 

2. Organizatorem Parady są Miasto Gliwice oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 17  

 
§2 

1. Uczestnikiem Parady może być osoba, która wcześniej otrzymała zaproszenie od Organizatora, grupy 
reprezentujące przedszkola oraz placówki kulturalno-oświatowe. 

2. Chęć uczestnictwa w Paradzie należało potwierdzić telefonicznie: 32 2311236 bądź mailowo: 
promocja@biblioteka.gliwice.pl 

3. W zgłoszeniu należy podać: liczbę Uczestników Parady, a przy grupach zorganizowanych dodatkowo: imię 
i nazwisko opiekuna. 

 
§3 

1. Poprzez przystąpienie do udziału w Paradzie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu  Parady w formie zapisu fotograficznego, 
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych. 

3. Udział w Paradzie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie. 

4. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników Parady 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. 

 
§4 

1. Zbiórka Uczestników Parady odbędzie się 8 września 2018 r. o godzinie 14.15 na gliwickim Rynku 
w punkcie rejestracji znajdującym się przy wejściu do Stacji Artystycznej Rynek.  

2. Rejestracji dokonuje opiekun grupy.  
 

§5 
1. Parada przejdzie prawym pasem ulic Zwycięstwa, Barlickiego do Parku Chopina w Gliwicach. 
2. Do czasu wydania sygnału do wymarszu, grupy zorganizowane ustawiają się w kolejności wskazanej przez 

organizatora.  
3. Po wydaniu sygnału do wymarszu wszystkie grupy ruszają w zwartym szyku, kierując się w stronę ulicy 

Zwycięstwa. 
4. Zakończenie Parady – Park Chopina w Gliwicach – przy scenie głównej. 

 
§6 

Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności: 

 przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające teren Parady, 

 wnosić na teren Parady materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni, cieczy zabronionych oraz 
cuchnących lub mogących narazić inne osoby uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,  

 używać środków odurzających i substancji psychotropowych  

 zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, pod 
groźbą całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Paradzie. 

 
§7 

1. Do obsługi Parady należą osoby wyznaczone przez organizatora Parady. 
2. Obsługa posiada odpowiednie identyfikatory lub strój ( kamizelki odblaskowe),umożliwiający ich 

identyfikację przez osoby uczestniczące w Paradzie. 
3. Obsługa Parady jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania. 
4. Uczestnicy Parady są zobowiązani do przestrzegania poleceń wydawanych przez służby porządkowe – 

Harcerską Służbę Zabezpieczenia, Straż Miejską,  Policję oraz Organizatora. 
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§8 

1. Zobowiązuje się Uczestników Parady do: 

 szczególnej ostrożności podczas trwania całej imprezy, w celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich 
obecnych. 

 zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, w szczególności do udzielania pomocy 
osobom jej potrzebującym. 

2. Opieka medyczna będzie znajdować się na końcu Parady. 
 

§9 
1. 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 Uczestników Parady 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, e-mail: 
iod@biblioteka.gliwice.pl  

3) Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 
w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem. Dane w postaci 
wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych  i promocyjno-marketingowych, będą 
rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie 
fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez 
Organizatora, Współorganizatorów i Partnerów Parady, w innych elektronicznych środkach przekazu 
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie oraz w publikacjach Organizatora, 
Współorganizatorów i Partnerów Parady 

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 realizacji Parady, a po jej 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. 

 
§ 10 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. 
2. Uczestnicy oraz opiekunowie zgłoszonych  grup zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach. 

 


