
REGULAMIN WYDARZENIA 

DZIEŃ DZIECKA 2018 

 
1. Organizator: 

Dom Kultury w Subkowach  

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej "Orzeł Subkowy" 

2. Termin:  01 czerwiec 2018r,  godz.: 16:00-18:00. 

3. Miejsce: boisko sportowe w Subkowach 

4. Cel: uczczenie święta dziecka, integracja grup rówieśniczych, propagowanie aktywnego stylu 
życia, pokazanie dzieciom i ich opiekunom jak można spędzać wolny czas. 

5. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu, a także podporządkować się poleceniom Organizatorów. 

6. Zaleca się, aby osoby niepełnoletnie uczestniczyły w wydarzeniu pod opieka opiekuna 

prawnego.  

7. Zabrania się uczestnikom wydarzenia wnoszenia i posiadania broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

8. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających w trakcie 

wydarzenia. 

9. Uczestnictwo w  Dniu Dziecka jest równoznaczne z: 

a)  wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku                      

z organizacją i promocją Dnia Dziecka, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.        

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 z późn. zm). Zdjęcia mogą być 

publikowane w materiałach promocyjnych związanych z Dniem Dziecka  i w materiałach 

promocyjnych Organizatorów, w szczególności na stronach internetowych oraz lokalnych 

mediach i portalach społecznościowych.  

b)  Uczestnictwo w Dniu Dziecka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) 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 w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji  

„Dnia Dziecka". 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Administratorem  uczestników  danych osobowych jest Dom Kultury, reprezentowany przez 

Dyrektora Domu Kultury z siedzibą w Subkowach, przy ul. Józefa Wybickiego 22a. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

- pracownicy Domu Kultury  i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki,  

- Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej "Orzeł Subkowy", 



- podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, 

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja itp. 

Dane osobowe będą również publikowane w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych 

(m.in. strona internetowa: Domu Kultury, Gminy Subkowy, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 

"Orzeł Subkowy" oraz na profilach społecznościowych).  

Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do 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. 

Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane na czas organizacji i promocji Dnia Dziecka 

Każdy uczestnik ma  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                    

w formie profilowania.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna                          

z brakiem możliwości udziału w Dniu Dziecka.  

 

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy 

powinny:  

- natychmiast powiadomić pracownika Domu Kultury,  

- unikać paniki,  

- stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów organizatora,  

- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.  

 

Informacja o sposobie udostępnienia w/w regulaminu uczestnikom wydarzenia: 

- w/w regulamin dostępny będzie na terenie imprezy oraz na stronie internetowej Domu 

Kultury  w Subkowach, Gminy Subkowy oraz Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Fizycznej w 

Subkowach. 

 


