
 

Regulamin 
 

§ 1. Zasady dla uczestników 
1) Organizatorem wydarzenia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice 

Murowane. 

2) Wydarzenie odbędzie się 1 października 2022 r. w godz. 16:30-19:30 w Filii w Turce os. Borek, ul. Konwaliowa 3 lok. 
3, 20-258 Turka.  

3) Zapraszamy na wydarzenie osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi wirusem 
COVID-19 oraz osoby, które nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Przez 
uczestnika w niniejszym Regulaminie rozumie się gościa wydarzenia, uczestnika spotkania.  

4) Wszyscy uczestnicy wydarzenia przebywający na terenie, gdzie odbywają się zajęcia w ramach wydarzenia, 
zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania 
obowiązującego na danym terenie porządku oraz postępowania zgodnie z poleceniami wydawanymi przez 
Organizatora podczas wydarzenia. 

5) Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wólce oznacza akceptację 
niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz 
na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z 
regulaminem przed wydarzeniem.  

§ 2. Uprawnienia przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce 
1) Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których 

widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie).  

2) Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz 
dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych. 

3) Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w 
związku ze swoim udziałem w imprezie, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach 
internetowych prowadzonych przez Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, 
że mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora. 

§ 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 
1) Dane osobowe uczestników, zebrane podczas zapisów na wydarzenie/przy rozdawaniu zaproszeń, przetwarzane 

będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz 
ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).  

2) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, dalej GBP w Wólce.  
3) Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: iodo@wolka.pl 

lub listownie na adres: GBP w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane.  
4) Biblioteka będzie przetwarzać dane osobowe w celu związanym z organizacją wydarzenia, w szczególności 

zapewnienia bezpieczeństwa organizatorów i uczestników, na podstawie zgody. W każdej chwili przysługuje prawo 
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

5) Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu dla którego są przetwarzane, a także 
przez czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane.  

6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.  
7) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i 
prawo do cofnięcia zgody.  

8) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu 
dla którego udzielana jest zgoda.  

10) Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).  
§ 4. Postanowienia końcowe: 

1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych w wydarzeniu, w ty jego odwołania. 
2) Informacja dotycząca zmian organizacyjnych zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora i 

Facebooku Organizatora. 


