SZAFA DZIECIAKA – jesień 2019
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy pt. Szafa dzieciaka - edycja jesień 2019 jest Pałac Kultury Zagłębia (dalej PKZ)
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Impreza odbędzie się 5 października 2019 r. w godz. 10:00-16:00 w PKZ. W ramach imprezy organizowany jest
szafing dziecięcy oraz wydarzenia towarzyszące. Szczegółowe informacje dostępne będą na oficjalnej stronie
PKZ www.palac.art.pl.
III. UDZIAŁ W IMPREZIE
1. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w imprezie.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny z wyjątkiem towarzyszących wydarzeń biletowanych. Bilety można
nabyć osobiście w Kasie PKZ lub przez internetowy system biletowy www.bilety.palac.art.pl.
3. Udział w imprezie dla wystawców (osób zainteresowanych zorganizowaniem własnego stoiska
szafingowego) jest płatny. Opłata za stoisko szafingowe wynosi 20 zł.
4. Rezerwacje stoisk szafingowych będą dostępne od 25 września br. od godz. 12:00.
5. Wystawca rezerwuje stoisko szafingowe przez internetowy system biletowy www.bilety.palac.art.pl
poprzez wybór miejsca z planu rozmieszczenia stoisk. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie
2 stoiska szafingowe.
6. Po dokonaniu rezerwacji wystawca otrzyma drogą mailową potwierdzenie rezerwacji wraz
z załącznikiem zawierającym wykaz danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy najmu
stoiska szafingowego, które należy odesłać na adres szafing@palac.art.pl w ciągu 2 dni roboczych od
otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
7. W okresie od 1 do 2 października br. wystawca zobowiązany jest opłacić stoisko szafingowe gotówką
w Kasie PKZ (wt./czw. 9:00-18:00) oraz podpisać umowę najmu w Dziale Organizacji Imprez i Widowni
PKZ (p. 326, II piętro, w godz. 9:00-18:00).
8. Liczba stoisk szafingowych jest ograniczona. Po wyczerpaniu limitu miejsc, rezerwacje nie będą
możliwe. Niedozwolone jest samowolne organizowanie stoiska szafingowego bez wiedzy i zgody
Organizatora.
9. Celem szafingu jest bezgotówkowa wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników –
wystawców. Dopuszcza się możliwość sprzedaży, o ile strony nie znajdą u siebie nawzajem
interesujących przedmiotów do wymiany. Sprzedaż może być dokonana za kwotę ustaloną między
stronami.
10. Uczestnik szafingu oświadcza, ze przedmioty wystawiane na wymianę lub sprzedaż są jego własnością,
a on sam nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.
11. Niedozwolone jest wystawianie rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje,
brudnych, zniszczonych.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawarte transakcje.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ)
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach:
a. w celu rezerwacji stoiska szafingowego w internetowym systemie biletowym PKZ oraz kontaktu
i organizacji wydarzenia niezbędne będą dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
dane będą u nas przetwarzane od dnia 25 września 2019 r. do dnia 5 października 2019 r.;
b. w celu sporządzenia umowy najmu stoiska szafingowego niezbędne będą dane: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, nr PESEL, numer telefonu, adres e-mail, dane będą u nas przetwarzane
do dnia 5 października 2019 r. a następnie przez 5 lat + rok bieżący przechowywane w archiwum
zakładowym;
c. w celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury, działań marketingowych oraz
archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w postaci zapisu
obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może znaleźć się w ww.
dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji
elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie
drukowanej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na robienie i wykorzystywanie zdjęć zgłoś to realizatorowi
wydarzenia lub bezpośrednio do fotografa.
3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez
Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba,
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez
Ciebie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane może
mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca system księgowo –
finansowy w naszej instytucji.
6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w szafingu.
8. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

