REGULAMIN WYDARZEŃ 20.09.20 DK ZACISZE
Niniejszy regulamin dotyczy Wydarzeń realizowanych przez Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy
I WSTĘP NA WYDARZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zasady wstępu na Wydarzenia opisane są na stronie www.zacisze.waw.pl.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Na stronie www.zacisze.waw.pl znajduje się wzór oświadczenia o stanie zdrowia, którego wypełnienie i przekazanie
przed Wydarzenie Organizatorowi jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
Liczba miejsc na każde Wydarzenie jest ograniczona i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
W sytuacji, gdy do momentu rozpoczęcia Wydarzenia pozostaną wolne miejsca – możliwe będzie wzięcie udziału bez
wcześniejszej rezerwacji – po wypełnieniu oświadczenia zdrowotnego.
Osoby posiadające bilet/wejściówkę na Wydarzenie powinny stawić się minimum 15 minut przed Wydarzeniem, po tym
czasie ważność biletu/wejściówki wygasa.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby spóźnione muszą liczyć się z możliwością, iż nie będą mogły
uczestniczyć w Wydarzeniu.
Rezygnacji z udziału w Wydarzeniu lub zmiany podanych danych osobowych należy dokonywać wysyłając informację
na adres mailowy sekretariat@zacisze.waw.pl.

II WEJŚCIE NA TEREN WYDARZENIA

9.

Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez stawienie się w oznaczonej strefie wejściowej i polega na:
a) w przypadku Wydarzeń biletowanych - okazania wejściówki/biletu obsłudze Wydarzenia,
b) przekazaniu obsłudze podpisanego wcześniej oświadczenia o stanie zdrowia lub podpisaniu oświadczenia o stanie
zdrowia na miejscu,
c) wykazaniu posiadania maseczki ochronnej.
10. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób
wskazany przez obsługę.
11. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Wydarzenia.
12. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:
a) osobom nieposiadającym maseczki,
b) w przypadku imprez biletowanych - osobom nieposiadającym biletu wstępu/rezerwacji/wejściówki/opaski,
c) osobom, które odmawiają złożenia oświadczenia o stanie zdrowia,
d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
e) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
f) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa
lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
13. Na terenie Wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany
do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
14. Na miejscach wyznaczonych dla uczestników obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania
jedynie miejsc ściśle wskazanych przez obsługę. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między
uczestnikami Wydarzenia - minimum 2 m.
15. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy uczestnika, który:
a) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu
niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
c) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
d) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.

16. Wszystkich uczestników dotyczy obowiązek ustawiania się w ewentualnych kolejkach z zachowaniem dystansu 2
metrów, z wyjątkiem uczestników wymienionych w ust. 15.
17. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi co do sposobu:
a) wchodzenia na teren Wydarzenia,
b) zajmowania miejsc,
c) opuszczania terenu Wydarzenia.
18. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz odpowiednich służb jak i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
19. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności
przestrzegać postanowień Regulaminu.
20. DK Zacisze utrwala przebieg Wydarzeń dla celów dokumentacji oraz promocji. Biorąc udział w Wydarzeniach uczestnik
wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku oraz osób
przebywających pod jego opieką w formie fotograficznej i filmowej przez DK Zacisze zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994. Zgoda dotyczy rozpowszechnianie przez DK Zacisze
wizerunku w formie fotografii i materiału filmowego bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium
dla celów związanych z promocją działalności DK Zacisze.
21. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego
ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału
w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
23. Na terenie Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia.
24. DK Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Wydarzenia oraz za
naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i
wykorzystania ich wizerunku.
25. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia
i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom na ich żądanie - Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii.
26. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do postanowień Regulaminu i poleceń pracowników DK
Zacisze, którzy w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, braku uprawnień osób do przebywania na terenie
Wydarzenia albo zakłócania przez te osoby porządku, mają prawo do usunięcia uczestnika z miejsca Wydarzenia bez
zwrotu opłaty za bilet wstępu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

27. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej DK Zacisze,
b) przy wejściu na teren Wydarzenia.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
29. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia
prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.09.2020 roku.
31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
33. Załącznikami do Regulaminu są:
a) klauzula informacyjna,
b) wzór oświadczenia o stanie zdrowia.
34. DK Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Wydarzeń w DK
Zacisze.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE.
z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „ZACISZE” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul.
Blokowa 1, 03-641 Warszawa.

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych
osobowych można kierować na adres e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz uczestników imprez i Wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Dom Kultury „Zacisze”.

4.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019. poz. 1239),
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. 2019, poz. 59), wytycznych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2
w
Polsce:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

5.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

a)

imię (imiona) i nazwisko

b)

dane kontaktowe (wskazane w ankiecie)

6.

Oprócz danych, o których mowa w ust. 5 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie, jeśli będą przekazane z Pani/Pana własnej inicjatywy.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili zakończenia Wydarzenia, w którym
Pan/Pani uczestniczył/a. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania
celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody.

8.

Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania
ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność
uczestniczenia w imprezie lub Wydarzeniu organizowanym przez Dom Kultury „Zacisze”.

10. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i innym służbom
porządkowym na podstawie przepisów prawa.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

