REGULAMIN WYDARZENIA PHOTO DAY

§1 WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa warunki, zasady uczestnictwa w wydarzeniu Photo
Day w Hali widowiskowo-sportowej, przy ul. Lubelskiej 59 (zwanym dalej:
Wydarzeniem).
2. Organizatorem wydarzenia jest:


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hauke-Bosaka 1, 24-100 Puławy

3. Wydarzenie zaplanowane jest w terminach:
 04.10.2021r w godz. 16.00-19.00
 05.10.2021r w godz. 16.00-19.00
4. Biorąc udział w Wydarzeniu, w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie,
Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami Wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie
przebywające pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest wysłanie zgłoszenia drogą
elektroniczną na adres: biuro@mosir.pulawy.pl. W tytule wiadomości należy
wpisać Photo Day, w treści wskazując swoje imię i nazwisko (ewentualnie
reprezentowaną

instytucję).

Osoby

niepełnoletnie

zgłaszają

pełnoletni

opiekunowie.
4. Zgłoszenia trwają do 29.09.2021r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
uczestnicy otrzymają drogą mailową, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
O uczestnictwie w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

ograniczenia

liczby

osób

uczestniczących w Wydarzeniu oraz podział uczestników na grupy.
6. W ramach Wydarzenia odbędzie się zwiedzanie Hali widowiskowo-sportowej,
podczas którego Organizator umożliwi fotografowanie obiektu.
7. Organizator zwraca się z prośbą do Uczestników o przesłanie wybranych
zdjęć wykonanych podczas Wydarzenia w celu publikacji w mediach

społecznościowych i stronie internetowej Organizatora oraz dowolnego
wykorzystania przez Organizatora.
8. Prosimy o przesłanie wyłącznie linków do pobrania zdjęć, wygenerowanych
przez dowolny program transferowy, w terminie do dnia 07.10.2021r na adres:
biuro@mosir.pulawy.pl.
9. W dniu Wydarzenia uczestnicy będą zobowiązani do podpisania dokumentu
potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego zasad.
10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do poleceń
Organizatora oraz oznakowania obowiązującego na terenie Hali widowiskowosportowej w tym przestrzeganie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.
11. W

trakcie

trwania

Wydarzenia

Uczestnicy

poruszają

się

zgodnie

z wyznaczoną przez Organizatora trasą i programem.
12. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Puławach ich danych osobowych na potrzeby Wydarzenia (patrz:
Informacja RODO dla uczestników wydarzenia).
13. Uczestnik Wydarzenia udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej
licencji do wykorzystania nadesłanych fotografii w celach promocyjnych
MOSiR.
§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator

zastrzega

sobie

prawo

zmiany

Regulaminu,

wyłącznie

z istotnych przyczyn, niezależnych od Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu
Wydarzenia
z

z

przyczyn

uzasadnionych

niezależnych

obiektywnie

od

okoliczności.

Organizatora,
W

wynikających

przypadku

odwołania

Wydarzenia, Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

Informacja RODO dla uczestników wydarzenia „PHOTO DAY”
Zgodnie z art13 ust 1 i ust2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r.Organizator informuje, iż:

1. Administratorem danych

osobowych Uczestnika wydarzenia jest Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji w Puławach, ul Józefa Hauke-Bosaka 1.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Wszystkie wnioski lub
pytania dotyczące własnych danych osobowych można kierować pod adres email:
rodo@cuwpulawy.pl lub telefonicznie 081 458 63 09.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika wydarzenia jest art.6
ust.1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r.

4. Zebrane dane obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, wizerunek.
5. Dane

osobowe

przetwarzane

będą

w

celu

zapewnienia

prawidłowego

przeprowadzenia wydarzenia „PHOTO DAY”.

6. Odbiorcą danych osobowych będą osoby odwiedzający stronę internetową, portal
społecznościowy oraz podmioty

uprawnione do ich otrzymania na podstawie

przepisów obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Podczas

przetwarzania

danych

osobowych

nie

będzie

dochodziło

do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach jak
również nie będzie zachodziło profilowanie.

9. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych
jest

niezbędne

do

wywiązania

się

z

prawnego

obowiązku

ciążącego

na

Administratorze danych), 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.

10. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki
2; 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wydarzenia „PHOTO
DAY”

