
„W krainie Brzechwy” 

RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY 2020  

W PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA  

REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem imprezy pt. „W krainie Brzechwy. Rodzinny bal karnawałowy 2020”  jest Pałac Kultury 

Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY 

Impreza odbędzie się w dniu 15 lutego 2020 r. w godz. 16:00-18:00 w Sali Agora i na holach Pałacu 

Kultury Zagłębia. Szczegółowe informacje dostępne będą na oficjalnej stronie PKZ www.palac.art.pl. 

 

III. WSTĘP NA IMPREZĘ 

W wydarzeniu mogą brać udział dzieci bez ograniczeń wiekowych pod opieką osób dorosłych. 

Opiekunowie biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

1. Impreza jest biletowana. Udział w wydarzeniu jest płatny. Bilet obowiązuje każde dziecko. 

Opiekunowie mają prawo uczestniczyć w wydarzeniu na podstawie biletu dziecka. 

2. Bilety w cenie 15 zł można nabyć: 

- osobiście w kasie PKZ, pl. Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej,  

- przez internetowy system biletowy (bilety.palac.art.pl), 

3. Bilet obejmuje udział w animacjach, grach, zabawach tanecznych, warsztatach. 

4. Osoby uczestniczące w imprezie lub przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 

5. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

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. 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. 

http://www.palac.art.pl/


2. Jeżeli opiekun dziecka nie wyraża zgody na wykonanie i wykorzystanie zdjęć do celów 

wymienionych powyżej, proszony jest o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do organizatora 

wydarzenia z chwilą rozpoczęcia wydarzenia. 

3. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku będzie Pałac Kultury Zagłębia  

z siedzibą przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej.  

4. 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. 

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom.  

6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a. Prawo dostępu do podanych danych; 
b. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

7. Dane nie będą wykorzystywane 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. 

 


