
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN WYDARZEŃ DK ZACISZE 
OBOWIĄZUJĄCY NA CZAS PANDEMII 

 
Dotyczy wszystkich wydarzeń realizowanych na terenie Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
(zwanego w dalszej części Regulaminu DK Zacisze) typu spektakle, koncerty, wykłady, pokazy, spotkania tematyczne, 
warsztaty, odbywające się w przestrzeniach całej instytucji. 
1. Przez kupno biletu wstępu lub posiadanie bezpłatnego jego odpowiednika, osoba będąca na wydarzeniu potwierdza 
znajomość tego Regulaminu i akceptuje jego zasady. 
2. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 
przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 
3. Zasady bezpieczeństwa na terenie DK Zacisze w trakcie epidemii COVID-19 określa Regulamin zachowania 
bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury Zacisze dostępny na stronie www.zacisze.waw.pl oraz w budynku 
DK Zacisze. 
4. DK Zacisze jest otwarty dla widzów 30 minut przed wydarzeniem. 
5. Każda osoba wchodząca do budynku DK Zacisze zobowiązana jest do zasłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz 
zachowania dystansu min. 1,5 m względem pozostałych osób. 
6.  Na terenie DK Zacisze mogą przebywać tylko osoby uczestniczące w wydarzeniu. 
7. W przypadku wydarzeń biletowanych wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie biletu przez cały czas trwania 
wydarzenia pod rygorem usunięcia z terenu wydarzenia.  
8. Osobom obecnym na wydarzeniu zabrania się w szczególności wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych 
przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających 
lub substancji psychotropowych. 
9. Prosimy o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc i stosowanie się do wskazówek pracowników DK Zacisze. 
Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby: z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osoby, z których jedna ma 
orzeczenie o niepełnosprawności lub ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie oraz osoby 
wspólnie zamieszkujące.  
10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników DK Zacisze, którzy w przypadku 
stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na terenie DK Zacisze albo zakłócania przez te osoby porządku, 
mają prawo do usunięcia uczestnika z miejsca wydarzenia bez zwrotu opłaty za bilet wstępu. 
11. Wejście do sali teatralnej jest możliwe po złożeniu przez Widza oświadczenia, że wg swojej wiedzy nie jest osobą 
zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, 
kaszel, duszności). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie DK Zacisze.  
12. Osoby obecne na danym wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.  
13. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp 
uczestników do tych urządzeń nie jest dozwolony. 
14. Na czas pandemii szatnia w DK Zacisze jest nieczynna. Jest możliwość wnoszenia okrycia wierzchniego na widownię 
i położenie go na wolnym miejscu obok siebie lub powieszenia na dostępnych wieszakach.  
15. DK Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wydarzenia.  
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia.  
17. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

 odmówienia wstępu na wydarzenie osobom nietrzeźwym,  
 zmian w przebiegu wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych (np. awaria sprzętu itp.),  
 zmiany harmonogramu wydarzenia, skrócenia lub odwołania wydarzenia,  
 zakazu wstępu na wydarzenie posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni lub jakichkolwiek 

innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.  
18. 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 rozpowszechniania 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.  
19. DK Zacisze nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników, w tym szkody 
wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.  
20. DK Zacisze nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Wydarzeń w DK 
Zacisze.  
21. Udział w wydarzeniu organizowanym w przestrzeniach DK Zacisze jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu 
Wydarzeń w DK Zacisze.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych 
1. Informujemy że udział w niektórych wydarzeniach może się wiązać z koniecznością podania przez Państwa danych 
osobowych. Ich niepodanie może skutkować niemożnością udziału w wydarzeniu. Każdorazowo będą Państwo 
informowani o konieczności podania danych.  
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
Dyrektor DK Zacisze, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych p.Maksymiliana Michalskiego, z którym można 
się skontaktować pod adresem e-mail iod-mm@tbdsiedlce.pl lub przesyłając korespondencję na adres: Dom Kultury 
„Zacisze”, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych". 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody art. 6 ust. 1 lit. a, o realizacji 
zawieranych umów, których jesteście Państwo stroną art. 6 ust. 1 lit. b, i prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez DK Zacisze art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
4. Informacje dotyczące danych osobowych:  
a) Poprzez udział w wydarzeniu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile wymagane jest 
podanie danych osobowych) w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia i Państwa udziału w nim.  
b) Zakres przetwarzanych danych jest szczegółowo określony przy każdym wydarzeniu. Może obejmować: imię, 
nazwisko, numer telefon, adres poczty elektronicznej, wiek.  
c) Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania 
danych może nie być możliwości udziału w wydarzeniu.  
5. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w celu realizacji umowy, oraz na podstawie 
przepisów prawa. Uczestnik ma 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.  
7. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane przez DK Zacisze do momentu upływu czasu określonego przepisami 
prawa (ochrona roszczeń, rozliczenia finansowe), wycofania zgody, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych 
jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.  
8. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: instruktorom prowadzącym 
wybrane przez Uczestnika zajęcia, podmiotom świadczącym usługi nowych technologii.  
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, 
że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. 
11. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie www.zacisze.waw.pl w 
zakładce O nas – RODO lub kontaktując się z IOD.  
12. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi na Administratora do 
organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie 
www.uodo.gov.pl.  
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
 
 

 


