
 
  

 

 

REGULAMIN IMPREZ  ORGANIZOWANYCH PRZEZ STRZELECKI OŚRODEK 

KULTURY  W CZASIE TRWANIA PANDEMII SARS-CoV-2 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń plenerowych organizowanych w dniach: 26.06.2020, 

4.07.2020, 18.07.2020, 24.07.2020, 1.08.2020 na terenie parkingu Strzeleckiego Ośrodka Kultury w 

Strzelcach Krajeńskich. Organizatorem wydarzeń jest Strzelecki Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 

7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.  

2. Ze względu na wymogi sanitarne związane z epidemią COVID-19 liczba uczestników będzie 

ograniczona oraz obowiązują specjalne środki ostrożności wynikające z występowania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zaopatrzyć się we własną maseczkę lub przyłbicę, 

którą należy mieć na sobie do momentu zajęcia miejsca oraz w czasie trwania imprezy.  

4. Przed wejściem na teren widowni każdy uczestnik wypełnia obowiązkową kartę informującą o stanie 

zdrowia, wyraża zgodę na obowiązkowy pomiar temperatury oraz dezynfekuje dłonie udostępnionym 

przez organizatora płynem.  

5. Karty informujące o stanie zdrowia wraz z danymi niezbędnymi do kontaktu w razie wystąpienia 

objawów choroby u któregokolwiek uczestnika imprezy przechowywane będą w siedzibie Organizatora 

przez okres dwóch tygodni od dnia wydarzenia. W razie wystąpienia objawów choroby COVID-19 karty 

zostaną przekazane Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy uczestnik będzie poddany obowiązkowej 

kwarantannie. 

6. Przypominamy o obowiązku zachowania dystansu 2 m. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy 

osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz opiekunów małoletnich do 13 r.ż. 

i osób niepełnosprawnych, które potrzebują opiekuna.  

7. Uczestnictwo w imprezie oraz wypełnienie karty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Strzelecki Ośrodek Kultury, Wojska Polskiego 

7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.  

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: Strzelecki Ośrodek Kultury, Wojska 

Polskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) 

RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów Ośrodka, a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków 

prawnych ciążących na Ośrodku. Szczegółowe cele związane są m.in. z realizowanymi 

procesami: 

• Realizacja procesu zakupu – sprzedaży 

• Rozpatrywanie reklamacji oraz świadczenie usług posprzedażowych 

• Realizacja zawartych umów 

• Prowadzenie działań marketingowych (w tym newsletter, profile w mediach 

społecznościowych, na stronie internetowej) 

• Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Administratora (w tym monitoring wizyjny) 

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem 

SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. 

4. Czas przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji 

wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z 

zawartych umów, a także obowiązujących nas przepisów prawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz 

Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawnicze, kadrowe, marketingowe, 

telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane na mocy odrębnych umów. 

 



 
  
 

 

 

6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dotyczy przetwarzania na podstawie 

art. 14 RODO).  

W związku z art. 14 RODO (dane osobowe nie pozyskane od osób których dotyczą), 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych: 

W celach kontaktów z innymi podmiotami (realizacja zawartych umów, współpraca, 

nawiązywanie współpracy), w celach marketingowych – imię i nazwisko, adres e-mail, numer 

telefonu.  

W związku z istniejącym monitoringiem wizyjnym w obiektach Administratora – wizerunek 

osób znajdujących się na nagraniach. 

7. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych: 

• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• Prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

• Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu; 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych  

8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: 

a) Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa. b) 

Instruktorzy warsztatów i zajęć organizowanych przez Strzelecki Ośrodek Kultury, którzy 

prowadzą własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie wydanego 

upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności. c) Pracownikom administratora, 

na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności. d) 

Firma ubezpieczeniowa, celem zawarcia umowy ubezpieczenia. e) Firmy oferujące pomoc 

prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a 

świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonywania innych 

obowiązków prawnych. 

9. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych; 

 

 



 
  
 

 

 

10. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 

może nastąpić na adres mailowy administratora (sok@strzelce.pl) lub Inspektora Ochrony 

Danych (kontakt@smart-standards.com), listownie na adres Administratora, bądź 

bezpośrednio u kierowników domów kultury. 

11. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas 

danych osobowych, jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam realizację celów. 

12. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza 

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

lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

13. Państwa dane przetwarzane przez Strzelecki Ośrodek Kultury nie będą podlegać 

procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu. 

 


