REGULAMIN SPACERÓW GEOCACHINGOWYCH „GEO-TARGÓWEK”
1. Organizatorem spacerów na terenie Zacisza jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy. Spacery realizowane są w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Geocaching
2. Spacery mają na celu:
 odnalezienie keszy zlokalizowanych na ścieżce „Geo-Zacisze” i „Geo-Fabryczny”,
 stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu mieszkańcom Targówka,
 sąsiedzka integracja poprzez wspólne odkrywanie historii najbliższego otoczenia.
3. Udział w spacerze jest bezpłatny.
4. Spacery będą realizowane do końca czerwca 2022.
5. W spacerze może wziąć udział ograniczona liczba osób. Liczba zależy od obowiązujących wytycznych. O
uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie Organizator może
utworzyć dodatkową grupę.
6. Uczestnicy spacerują w grupie z przewodnikiem/przewodnikami.
7. W spacerze mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci będące pod opieką dorosłego.
8. Przewidywany czas spaceru to ok. dwie godziny. Podczas spaceru grupa odwiedza 4-6 lokalizacji, w
których zostały ukryte tematyczne skrytki geocache.
9. Przewodnicy oraz osoby uczestniczące w spacerach zobowiązani przestrzegać aktualnych przepisów.
10. W przypadku niezastosowania się do zasad wskazanych w pkt 9 niniejszego Regulaminu, Organizator
może odmówić uczestnikowi udziału/dalszego udziału w spacerze.
11. Zgłoszenie udziału w spacerze należy wysłać na adres wspolpraca@zacisze.waw.pl podając imię,
nazwisko, nr telefon oraz liczbę osób biorących udział w spacerze, w tym także dzieci.
12. Warunkiem udziału w spacerze jest otrzymanie mailowego potwierdzenia od Organizatora oraz
zainstalowanie bezpłatnej aplikacji c:geo lub geoaching.
13. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w spacerze zgłaszający oświadcza, że według swojej
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
14. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w spacerze zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji.
15. Zapisanie i udział w spacerze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywania nagrań video
i zdjęć z wizerunkiem uczestników, zarejestrowanych podczas wydarzenia dla własnych potrzeb
promocyjnych i reklamowych oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zacisze.waw.pl, na
stronie Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami).
16. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor DK Zacisze.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa.
2. Dyrektor DK „Zacisze” wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektora
ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodmm@tbdsiedlce.pl pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury „Zacisze”, ul.
Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych".
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z korzystaniem przez Ciebie z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
4. Podanie danych na formularzach zgłoszeniowych jest dobrowolne acz niezbędne do udziału w
wydarzeniach. Dane, które nie są obowiązkowo wymagane oznaczone są na formularzach
zgłoszeniowych i gromadzone są tylko na podstawie Twojej zgody.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie.
6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania projektu „Geo-Zacisze” oraz
okresu niezbędnego do jego rozliczenia. W przypadku danych, które zostały przez Ciebie podane,
pomimo że nie były obowiązkowe przetwarzamy je do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom
prowadzących poszczególne warsztaty w DK „Zacisze”, podmiotom świadczących usługi nowych
technologii, pomiotom świadczących usługi prawne i windykacyjne dla DK „Zacisze”, podmiotom
odpowiedzialnym za realizację budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy.
8. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

