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REGULAMIN WYDARZENIA ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEGO  - UROCZYSTE 

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ,  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR ZŁOTEGO 

KIWONA   
Odbywającego się w dniach 23-24 września 2021r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Kobylance zwanego zalej „Wydarzeniem” 

  

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Niniejszy regulamin Wydarzenia (zwany dalej: „Regulaminem”) został sporządzony na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. z 2019 poz. 

2171 t.j. (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni 
wpływ na organizację Wydarzenia oraz jej przebieg, a w szczególności przepisów wprowadzonych na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z epidemią COVID-19, w tym Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 poz. 861 z późn. zm.).  

Organizatorem Wydarzenia jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 38-
300 Gorlice, wpisany do rejestru instytucji jednostek kultury prowadzonego przez  Gminę Gorlice  nr. 

rej. 1/1991.(dalej zwany: Organizatorem).  

Rozdział II 

WARUNKI WSTĘPU NA WYDARZENIE 

§ 2. 

1. Prawo do wstępu na teren Wydarzenia mają osoby posiadające ważny bilet, zaproszenie 

wydane przez Organizatora Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia 
bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych powodów np. siła wyższa, obostrzenia, ograniczenia 

związane z epidemią COVID-19.   

2. Wstęp osób małoletnich na teren Wydarzenia jest możliwy po okazaniu ważnego biletu 

wstępu, zaproszenia, w towarzystwie osoby pełnoletniej.  

3. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren 

Wydarzenia.   

4. Zakup biletu, przyjęcie zaproszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Jednocześnie w miejscu odbywania się Wydarzenia obowiązuje Regulamin obiektu, do przestrzegania 
którego zobowiązany jest każdy uczestnik Wydarzenia. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do 

bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, w którym odbywa się 

Wydarzenie. W związku z epidemią COVID-19 każdy Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do 
przestrzegania aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i warunków 

bezpieczeństwa epidemicznego określonych w DODATKU DO REGULAMINU WYDARZENIA SARS-COV-
2. Osoba, która zakupiła bilety, a nie będzie mogła osobiście uczestniczyć w Wydarzeniu zobowiązana 

jest do przekazania postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu obiektu, jak również Dodatku 

do regulaminu Wydarzenia SARS-COV-2 – osobie której przekaże bilety na Wydarzenia. Organizator 

zastrzega, że w ramach Wydarzenia lub w związku z jej organizacją mogą obowiązywać inne 

ograniczenia i wytyczne w tym zakresie inne niż opisane w DODATKU DO REGULAMINU WYDARZENIA 

SARS-COV-2, w tym określone przez podmioty trzecie (np. podmiot wynajmujący obiekt, zmiana 
przepisów przez władze państwowe w zakresie restrykcji sanitarnych ograniczających ryzyko zakażenia 

SARS-CoV-19) – o zmianach tych Uczestnik zostanie powiadomiony niezwłocznie np. w wiadomości 
email, na stronie internetowej Organizatora, przy zakupie Biletu, przed wejściem na teren Wydarzenia 

lub w trakcie trwania Wydarzenia poprzez odpowiednie ogłoszenia na piśmie, komunikaty głosowe.   
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5. Bilety należy kupować tylko u oficjalnego dystrybutora, zakup biletów z innych źródeł, niesie 

za sobą ryzyko nabycia biletu podrobionego, za który Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a 
posiadacz takiego biletu nie zostanie wpuszczony na Wydarzenie.   

6. Podczas wszystkich wydarzeń sportowych organizowanych podczas występowania stanu epidemii 
Organizator wdraża wymagane i zalecane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego restrykcje sanitarne 

ograniczające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące na dzień organizacji Wydarzenia.  
Akceptacja Regulaminu oznacza równoczesne zaakceptowanie zasad zamieszczonych w DODATKU DO 

REGULAMINU WYDARZENIA SARS-COV-2, jak również jest oświadczeniem, że w przypadku wystąpienia 

u Uczestnika objawów choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, nie weźmie on udziału w 
Wydarzeniu. Uczestnik rozumie, że przed wejściem do obiektu lub na teren Wydarzenia zobowiązany/a 

jest do przekazania Organizatorowi oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID-19. Ze względu 
na stan epidemii w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SAR-CoV-2:  

1) zabrania się udziału w Wydarzeniu osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej 

symptomy zakażenia wirusem SARS-COV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, 

ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu, osobie 

przebywającej na kwarantannie, w izolacji domowej lub pod nadzorem epidemiologicznym,  

2) Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu j 
wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu,   
3) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa przez cały czas 

trwania Wydarzenia,  

4) posiadacze biletów zobowiązani są do przekazania Służbom Porządkowym 
wypełnionego oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 bądź wypełnienia go 

przed wejściem na teren hali. Uczestnicy Wydarzenia przyjmują do wiadomości, że ich dane 

osobowe wskazane w oświadczeniu mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi 
Sanitarnemu/Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w uzasadnionych przypadkach w celu 

podjęcia działań przeciwdziałających epidemii COVID-19. Dane te będą przechowywane przez 

Organizatora przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Wydarzenia, 

5) na trybunach może być zajęte 75 % miejsc siedzących z tym, że do tego limitu nie wlicza 

się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. W przypadku zmiany restrykcji, które będą 

skutkować zmniejszeniem liczby dostępnych miejsc, a ilość sprzedanych biletów wyniesie 

więcej niż dopuszczalna liczba widzów, decydować będzie kolejność zakupu biletów.  W 

sprzedaży dostępna będzie pula biletów dla osób niezaszczepionych oraz pula dostępna 
wyłącznie dla osób, które w dniu Wydarzenia będą mogły przedstawić aktualny certyfikat 

potwierdzający szczepienie przeciwko COVID-19. W przypadku wyczerpania puli dla osób 
niezaszczepionych zakup biletów będzie możliwy tylko dla osób mogących wylegitymować się 

aktualnym certyfikatem potwierdzającym szczepienie, 

6) decydując się na zakup biletu z puli biletów dla osób zaszczepionych, Uczestnik 
Wydarzenia oświadcza, że dokonując zakupu biletu oznaczonego jako bilet dla osoby 

zaszczepionej, potwierdza, że w dacie Wydarzenia, każdy posiadacz zakupionego przez niego 

biletu wstępu, będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki 

dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono 

zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-10 szczepionką, która 

została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Uczestnik Wydarzenia  akceptuje, że 
podczas kontroli biletowej posiadacz biletu wstępu jest zobowiązany okazać Certyfikat w 

formie papierowej albo elektronicznej, tj. QR kodu generowanego w ramach unijnego 
cyfrowego zaświadczenia COVID, którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez Służby 

Porządkowe Dodatkowo Uczestnik Wydarzenia potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że w 

przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku 
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certyfikatu, niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym 

dokumencie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, mimo ważnego biletu 
wstępu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na Wydarzenia i nie przysługuje jej zwrot kosztów 

biletu wstępu.  

7. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec 

posiadacza biletu, poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Wydarzenie, która z 
przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.   

8. Bilet nie podlega zamianie. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie 
Wydarzenia, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Wydarzenia za zwrotem całości 

sumy, na jaką on opiewał.  

9. Uczestnicy Wydarzenia mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków 
mogących spowodować uszkodzenie słuchu.   

 

Rozdział III 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYDARZENIA 

§ 3. 

Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, 
które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu oraz 

wyszczególnione w niniejszym Regulaminie, a osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązują się do 

przestrzegania w szczególności tego, co następuje:   

1) posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb Organizatora dokument 

uprawniający do wejścia na teren Wydarzenia (bilet),   

2) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren Wydarzenia,   

3) nie zakłócać porządku publicznego,   

4) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać 
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu – przestrzegając postanowień 

Regulaminu obiektu, niniejszego Regulaminu oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, a także aktualnych na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu zasad i 
warunków bezpieczeństwa epidemicznego określone w DODATKU DO REGULAMINU 

WYDARZENIA SARS-CoV-2.  

5) Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się, że w przypadku gdy w ciągu 14 dni od dnia udziału w 

Wydarzeniu wystąpią u niego objawy zakażenia COVID-19, niezwłocznie poinformuje o tym 

facie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Organizatora oraz 

podejmie niezbędne kroki według wskazań Głównego Inspektora Sanitarnego.  

  

Rozdział IV 

                            WARUNKI UCZESTNICTWA NA WYDARZENIU – NIEDOZWOLONE    

                         PRZEDMIOTY  I ZACHOWANIA 

                § 4. 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia przez osoby w niej uczestniczące:   

1)  broni palnej, gazowej i innej, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów 
wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, różnego 

rodzaju noży, pałek, kijów, prętów, wyrobów pirotechnicznych w tym fajerwerków, kul 

świecących, rac lub innych podobnie działających przedmiotów,   

2)    środków odurzających lub substancji psychotropowych,   

3) rozwieszania flag i transparentów oraz innych materiałów zawierających treści o charakterze 
rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, a także demonstrujących 
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wszelkie poglądy o charakterze ideologicznym oraz politycznym. Dopuszczalne jest wnoszenie 

flag o wymiarach nie większych niż 1,5 x 2 m w barwach narodowych występujących 
reprezentacji.   

4) wskaźników laserowych,   

5) wnoszenia i spożywania napoi alkoholowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi przez  

Organizatora,   

6) ręcznych syren alarmowych, trąbek, wuwuzeli mogących zakłócić przebieg meczu. Pozostałe  
instrumenty mające na celu wspieranie dopingu mogą zostać wniesione za uprzednim 

pozwoleniem Organizatora,   

7) aparatów fotograficznych i kamer z obiektywami o ogniskowej powyżej 200 mm lub 

rozmiarach aparatu i obiektywu o długości przekraczających długość 297 mm (długość kartki 
A4).   

2. Zabrania się filmowania i fotografowania Wydarzenia oraz wykorzystywania tego typu nagrań 

i zdjęć z Wydarzenia w całości lub w części dla innego użytku niż prywatny. Surowo zabronione jest 

filmowanie i fotografowanie w celu wykorzystania komercyjnego oraz bezpłatnego odstępowania 

praw do publikacji w mediach komercyjnych w internecie, telewizji, radiu lub innych współczesnych 

lub przyszłych mediach.   

3. Niedozwolone jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej lub innej zarobkowej na 

terenie Wydarzenia nieuzgodnionej z Organizatorem Wydarzenia lub zarządcą obiektu.  

4. Zabrania się Uczestnikowi Wydarzenia wstępu na teren lub miejsce nieprzeznaczone dla 
publiczności. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: boisko, strefa produkcji, szatnie, 

pomieszczenia techniczne i administracyjne obiektu oraz inne, do których Organizator zakazał wstępu 

lub go ograniczył.  

5.  Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na 

Wydarzenia, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością 

zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części 
kwoty (ceny) wprost proporcjonalnej w stosunku do czasu trwania Wydarzenia i momentu w którym 

cofnięto zgodę.   

6.        Odsprzedaż lub próba odsprzedaży biletu, zaproszenia w cenie wyższej niż wydrukowana lub 

użycie ich w nieautoryzowanej promocji stanowi wykroczenie i podlega karze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Kodeksu wykroczeń. W takim przypadku Organizator ma prawo 

unieważnić bilet, bez zwrotu należności poniesionej z tytułu jego zakupu, a Uczestnik traci prawo 
wstępu na teren Wydarzenia. Bilety nie mogą być również używane w konkursach, loteriach, 

promocjach czy też w innych celach handlowych.  

Rozdział V 

DZIAŁANIA ORGANIZATORA I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH 

§ 5. 

1. Organizator czuwa nad bezpieczeństwem Uczestników Wydarzenia  oraz udostępnia pomoc 

medyczną. 

2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia 

zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora.  

3. Organizator uprawniony jest do:   

1) sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do uczestniczenia w Wydarzeniu, a w przypadku 

stwierdzenia braku uprawnień- wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;   

2) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub 
zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Obiektu, a w 

przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,   
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4. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i 

dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie obiektu, do 
tego, aby:   

1) odmówić  wstępu posiadaczowi  biletu  w  przypadkach  uzasadnionych 

 względami bezpieczeństwa,   

2) odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobie nieposiadającej maseczki, chyba, że osoby są 

zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa z przyczyn zdrowotnych,  

3) odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobie u której dokonano pomiaru temperatury ciała i 
stwierdzono, że wynosi ona powyżej 37,1 stopni Celsjusza,  

4) odmówić wstępu posiadaczowi biletu oznaczonego jako bilet dla osoby zaszczepionej w 
przypadku odmowy okazania certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie na COVID-19, braku 

certyfikatu, niezgodności danych wskazanych w treści certyfikatu z danymi na okazanym 

dokumencie tożsamości lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

5) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił 

teren Wydarzenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik Wydarzenia 

zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym 
Regulaminem, dodatkiem do Regulaminu SARS-COV-2 lub Regulaminem Obiektu,  

6) dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Wydarzenia z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od Organizatora. W tej sytuacji posiadacz 

biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Wydarzenia za zwrotem całości sumy, na jaką on 

opiewał,  

7) odwołać lub zrezygnować z Wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora bez 

obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości 

lub części sumy, na jaką opiewał bilet na Wydarzenia, która się nie odbyła lub odbyła się jedynie 

w części,   

8) odmówić wstępu na teren Wydarzenia posiadaczom biletów, u których stwierdzono 
posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów 

pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, napojów oraz żywności w opakowaniach szklanych, plastikowych, 

kartonowych i metalowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek 

inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie lub których posiadanie na terenie Wydarzenia 
jest zabronione przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz posiadaczom 

biletów znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków, a także zachowującym się 

agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego,   

9) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub z przyczyn organizacyjnych,   

Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany posiadaczowi biletu miejsca siedzącego na inne. 
W przypadku nie wyrażenia zgody na zamianę miejsca, posiadacz biletu jest zobowiązany 

opuścić teren Wydarzenia i kwota, jaką zapłacił za bilet zostanie mu zwrócona.  

  

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§6. 

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę osób obecnych na Wydarzeniu na bycie 
fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty 

trzecie, z prawem do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty 

lub innej formy zapłaty, głosu, wizerunku oraz podobizny uczestnika Wydarzenia masowej, które mogą 
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zostać wykorzystane w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem telewizji, ekranów 

wizyjnych i innych metod przesyłu lub rejestracji danych, w związku z produkcją, prezentowaniem lub 
używaniem filmu zapisu video i audio z Wydarzenia masowej lub każdego elementu Wydarzenia 

prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Indywidualny wizerunek uczestnika 
Wydarzenia nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub 

loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych. Wizerunek może być również  udostępniany 

zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z 

pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz 

osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.).  
2. Organizator jest Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu w związku ze 

stanem epidemii COVID-19, o którym mowa w rozdziale Warunki wstępu na Wydarzenia w pkt 6 lit. d 
Regulaminu. Przetwarzanie tych danych osobowych (imię i nazwisko , numer telefonu) następuje, w 

celu ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h, i oraz art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy  95/46/WE (RODO), w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19, w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym informowania uprawnionych służb 
epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w 

sprawach tym związanych. Organizator jest administratorem danych osobowych wskazanych w 
certyfikacie, o którym mowa rozdziale Warunki wstępu na Wydarzenia w pkt 6 lit. f Regulaminu. 

Przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie, w celu weryfikacji faktu posiadania certyfikatu i 

danych w nim zawartych (imion, pierwszej litery nazwiska, dnia i miesiąca urodzenia, daty ważności 
kodu). Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit c RODO, jak też niezbędne w celu 

ochrony zdrowia publicznego (art. 9 ust. 2 lit. h, i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit e RODO). Podanie danych 
osobowych, o których mowa wyżej jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Wydarzeniu (art. 

6 ust. 1 lit b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Wydarzenia. Będą one 

przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia Wydarzenia. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym podmioty przeciwdziałające epidemii COVID-19. Odbiorcą 

danych mogą być podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Szczegóły dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z administratorem oraz inspektorem 
ochrony danych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawo dostępu do 
danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych 

osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - 

w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, 

ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W 

przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Kontakt do administratora 

danych: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice, adres e-mail: 
okgg1@wp.pl, tel. 18 353 73 41. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na 

adres administratora oraz adres email administratora.  
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3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2021 roku  

4. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę 

zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia, a 
także wymogi wynikające z przepisów prawa, wprowadzonych w związku z epidemia COVID-19.  


