
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 5/2018  

z dnia 28.02.2018 roku  

 

 

Regulamin wydarzeń  

Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu 

 

  

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Gminny  

Ośrodek Kultury w Świerklańcu.  

2. Przez Wydarzenie rozumie się wszelkie Wydarzenia kulturalne związane z propagowaniem 

kultury oraz spotkania i konkursy organizowane i/lub współorganizowane przez GOK.  

3. Udział w Wydarzeniu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.  

  

II. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o Wydarzeniu.  

2. W przypadku gdy liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona, o wpisie na listę Uczestników 

decyduje kolejność  zgłoszeń. GOK zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów 

kwalifikujących do udziału w Wydarzeniu.  

  

III. Zmiany terminu Wydarzenia 

1. GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie Wydarzeń oraz do zmiany 

ich terminów.  

2. GOK zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku braku wystarczającej ilości 

uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.  

3. Informacja dotycząca odwołania Wydarzenia jest umieszczana na stronie internetowej GOK, 

profilu na portalu społecznościowym.  

  

IV. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach autorskich 

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

27 kwietnia 2016 r. informujemy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą 

w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej 52, Dyrektor: Barbara Miś.  

 2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu jest Piotr Kaczmarek, 

iod.gokswierklaniec@gmail.com. 
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3) Dane osobowe uczestników wydarzeń będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO 

w celu relacjonowania imprez, sprawozdawczości i dokumentowania działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora; 

4) Dane mogą być przekazywane odbiorcom takim jak prasa, operatorzy mediów internetowych, 

w tym społecznościowych. Nie będziemy przekazywać danych do państw trzecich ani nie 

będziemy ich profilować. Jednak proszę pamiętać o tym, że niektórzy operatorzy mediów 

społecznościowych (np. Facebook) przekazują dane do państw trzecich na zasadach określonych 

w ich politykach prywatności. W przypadku Facebook'a można ją znaleźć pod adresem 

https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

5) Będziemy przetwarzać dane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania ale nie 

krótszy niż wymagają tego przez przepisy kancelaryjno-archiwalne. 

6) Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie 

dokonane w powyższym celu danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich nie podania. 

 

2. GOK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu Wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego oraz dźwiękowego i wykorzystania go nieodpłatnie bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych za pomocą 

środków przekazu używanych przez GOK (strona internetowa, portale społecznościowe). GOK 

zastrzega, że nie będzie wykorzystywał wizerunku w celach komercyjnych. 
 

 

V. Odpowiedzialność 

1. Zabrania się Uczestnikom profesjonalnego rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania 

wydarzeń. Nie dotyczy to amatorskiej rejestracji za pomocą telefonów komórkowych, aparatów 

fotograficznych i kamer amatorskich.  

2. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, 

w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności 

zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.  

  

  

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2018 roku.  

   

 

 

 

 

 

 

  

Regulamin jest dostępny na stronie GOK w zakładce „Do Pobrania”  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GOK. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

