REGULAMIN
„MIKOŁAJKOWE DNI OTWARTE OSIEDLA SŁONECZNEGO W ŻOŁĘDOWIE.”

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie pn. „MIKOŁAJKOWE DNI
OTWARTE OSIEDLA SŁONECZNEGO W ŻOŁĘDOWIE.” (dalej:„Wydarzenie”),
organizowanym przez Osiedle Słoneczne w Żołędowie adres: ul. Szosa Gdańska 49, 86031 Osielsko (dalej: „Organizator”).
2. Regulamin będzie udostępniony Uczestnikom również przy wejściu na teren Wydarzenia.
3. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i sprawnej organizacji
Wydarzenia.
4. Udział w Wydarzeniu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację przez Uczestnika
postanowień niniejszego regulaminu.

II.

Miejsce i czas Wydarzenia, zasady bezpieczeństwa związane z Covid-19

1. „MIKOŁAJKOWE DNI OTWARTE OSIEDLA SŁONECZNEGO W
ŻOŁĘDOWIE.” odbędzie się od 05.12.2020 r. (sobota) do 18.12.2020 r ( piątek).
2. We wskazanym miejscu i czasie, kiedy odbywać się będzie Wydarzenie obowiązuje
bezwzględny zakaz: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. Na teren
Wydarzenia zakazane będzie wejście osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości.
3. W trakcie Wydarzenia, Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego: podporządkowania
się poleceniom

Organizatora oraz do korzystania w sposób właściwy i zgodnie z

przeznaczeniem z terenu i urządzeń tam udostępnionych na czas Wydarzenia.

4. W związku z panującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, każdy
Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu zobowiązany jest do stosowania środków
bezpieczeństwa celem uniknięcia zakażenia Covid-19 oraz zminimalizowania ryzyka
zakażenia osób trzecich.
5. Uczestnik decydujący się na dobrowolny udział w Wydarzeniu liczy się z ryzykiem
związanym z Covid-19. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za ewentualne
zarażenie Uczestnika Covid-19 podczas Wydarzenia.
6. W miejscu i czasie Wydarzenia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczką,
przyłbicą lub innym materiałem). Organizator zapewni Uczestnikom jednorazowe
maseczki, na wypadek nieposiadania przez
Uczestnika własnych środków ochronnych.
7. Organizator zapewni Uczestnikom środki dezynfekcji rąk przy wejściu do Biura Sprzedaży
oraz w innych wyznaczonych przez Organizatora miejscach. Wszyscy wchodzący do
zamkniętych pomieszczeń Biura Sprzedaży mają obowiązek dezynfekcji rąk.
8. W pomieszczeniach zamkniętych Biura Sprzedaży Organizator wprowadza ograniczenie w
liczbie osób
przebywających jednocześnie w danym pomieszczeniu, tj. 3 osoby podczas prezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób
przebywających na terenie pomieszczeń Biura Sprzedaży.

III. Uczestnictwo w Wydarzeniu
1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu
(dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne i może w nim wziąć udział każda osoba.
3. Przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, może zostać
utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk.

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika
1. Osoba decydując się na przystąpienie do uczestnictwa w Wydarzeniu- wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych, identyfikacyjnych (w tym w postaci wizerunku)
przez Organizatora, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, również w
celu informowania w publikacjach o działalności informacyjnej i promocyjnej
Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia,
związanych z organizacją Wydarzenia, szczegółowo opisanych poniżej. Jednocześnie,
biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w
tym rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, przez Organizatora
oraz podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia jego wizerunku
utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i
dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach (w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych) w siedzibie Organizatora oraz
podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia lub na stronach
internetowych i intranetowych, w tym na profilach mediów społecznościowych
Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia lub
wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz
innego rodzaju firmowych materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i
elektronicznej),

rozpowszechnianych

przez

Organizatora

oraz

podmioty z

nim

współpracujące w organizacji Wydarzenia, w związku z organizacją Wydarzenia lub
dotyczącej go działalności informacyjnej lub promocyjnej, z zastrzeżeniem, że ich
wykorzystywanie w innym kontekście i celu nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że
wizerunek Uczestników Wydarzenia nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z
04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Organizator informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Osiedle Słoneczne w Żołędowie
adres: ul. Szosa Gdańska 49,

86-031 Osielsko (zwany dalej „Administratorem”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w
następujący sposób:
listownie: Osiedle Słoneczne w Żołędowie adres: ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
Informowania w publikacjach o działalności informacyjnej i promocyjnej Administratora,
związanych z organizacją Wydarzenia. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za
zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO). W związku z
przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 1 powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do
odbioru tych danych, w tym w szczególności dane osobowe mogą być przekazywane
pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i
usług IT, technicznych i organizacyjnym, innym podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi niezbędne do zrealizowania Wydarzenia.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do momentu odwołania.

5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 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.
6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w
Wydarzeniu.

V. Zmiany Regulaminu
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną przekazane
Uczestnikom przez Organizatora, niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

