Bajkowe Mikołajki
REGULAMIN IMPREZY

1. Niniejszy regulamin dotyczy imprezy „Bajkowe Mikołajki”, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r.
w godz. 15:00 - 18:30 oraz 7 grudnia w godz. 9.30 – 14.00 w Pałacu Kultury Zagłębia przy
Pl. Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
2. Organizatorem imprezy jest Pałac Kultury Zagłębia.
3. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach imprezy jest równoznaczny z akceptacją
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
4. W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci (bez ograniczenia wiekowego) pod opieką osób
dorosłych. Opiekun bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i dziecka.
5. W dniu 6 grudnia 2019 r. odbędzie się spotkanie z Mikołajem. Każde dziecko obowiązuje zakup
biletu na wybrana godzinę. Opiekunowie dzieci mają prawo uczestniczyć w wydarzeniach bez
biletu (na podstawie biletu dziecka). Bilety można nabyć osobiście w Kasie PKZ lub przez
internetowy system biletowy. Zakupiony bilet należy zabrać ze sobą w dniu imprezy i okazać
pracownikowi PKZ przed wydarzeniem.
6. Prezenty w ramach spotkania z Mikołajem w dniu 6 grudnia zapewniają opiekunowie. Prezenty
należy dostarczyć do siedziby PKZ (pokój 326, 327) w dniach 4 - 5.12.2019 r. w godz. 9:00 -18:00.
Prezenty należy przekazać pracownikom PKZ w wymienionych punkach. Prezenty muszą być
prawidłowo opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz godziną spotkania z Mikołajem (godzina
podana jest na zakupionym bilecie).
7. Wydarzenia w dniu 7 grudnia będą odbywać się w godzinach 9.30 – 14.00. Będą to seans
filmowy, międzypokoleniowe czytanki, bajkowe warsztaty, spotkanie autorskie, warsztaty
plastyczne i męskie czytanie. Na wszystkie wydarzenia w tym dniu wstęp jest bezpłatny, za
okazaniem wejściówek, które będą do odebrania w kasie biletowej oraz na stronie PKZ od 15
listopada. Jedna wejściówka obowiązuję jedną osobę. Szczegółowe informacje na stronie
http://www.palac.art.pl/pl/wydarzenie/bajkowe-mikolajki-dzien-ii-miedzypokoleniowy-festiwalliteratury-dzieciecej.
8. Podczas wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać
utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie wykorzystane
i publikowane
przez
Organizatora
za
pośrednictwem
dowolnego
medium,
w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych
oraz w formie drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności PKZ,
upowszechniania kultury oraz w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie uczestnikowi
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego
wizerunkiem.
9. Podczas spotkania ze Świętym Mikołajem będą wykonywane zdjęcia portretowe przez fotografa
zapewnionego przez Organizatora. Jeżeli opiekun dziecka nie wyraża zgody na wykonanie

i wykorzystanie zdjęć portretowych do celów jak w pkt. 10., proszony jest o zgłoszenie tego faktu
bezpośrednio do fotografa z chwilą rozpoczęcia spotkania dziecka ze Świętym Mikołajem.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w wydarzeniu. Dane osobowe
będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
11. Administratorem danych osobowych będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy Placu
Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i terminach:
•

•

w celu organizacji i przeprowadzenia Spotkania z Mikołajem w dniu 6 grudnia będą zbierane
dane: imię i nazwisko dziecka, numer telefonu opiekuna. Dane osobowe będą przetwarzane
od 4.12.2019 r. do 6.12.2019 r., następnie dane zostaną zniszczone.
w celu rezerwacji biletu przez system biletowy PKZ będą zbierane dane: imię, nazwisko
i numer telefonu osoby rezerwującej. Dane osobowe będą przetwarzane od daty rezerwacji,
a następnie będą przechowywane zgodnie z Regulaminem Sprzedaży Biletów Online
Realizowanych przez System Biletowy Pałacu Kultury Zagłębia.

12. 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.
13. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tym celu.
14. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane
mogą mieć firmy z nami współpracujące: kancelaria prawna lub firma obsługująca system
księgowo-finansowy w naszej instytucji.
15. 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).
16. Dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany,
z uwzględnieniem profilowania.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

