REGULAMIN WYDARZENIA KULTURALNEGO
Pn. „XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej”
§1
Organizatorem XXIII Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej (dalej – Koncertów) jest
Limanowski Dom Kultury z siedzibą w Limanowej przy ul. Bronisława Czecha 4 (dalej – Organizator).
§2
Koncerty odbywają się w terminach 24 lipca 2020 roku, 14 sierpnia 2020 roku oraz 28 sierpnia 2020 roku w
Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej (dalej – Bazylika). Szczegółowy program koncertów,
godziny rozpoczęcia oraz repertuar znajduje się na stronie https://www.ldk.limanowa.pl.
§3
Regulamin niniejszy znajduje zastosowanie do wszystkich osób obecnych na Koncertach z wyłączeniem
osób realizujących na zasadach uzgodnionych z Organizatorem program Koncertów oraz pracowników
Organizatora zaangażowanych do ich obsługi.
§4
Nadzór nad porządkiem oraz prawidłowym przebiegiem Koncertów sprawują pracownicy Limanowskiego
Domu Kultury oddelegowani do ich realizacji.
§5
Osoby obecne na Koncertach zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących regulaminów i instrukcji
oraz zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego i publicznego.
§6
1. Na Koncertach mogą być obecne wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji.
2. Osoby uczestniczące w Koncertach zobowiązane są do:
1) zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią garderoby zasłaniającą usta i nos (każdy
indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej),
2) zachowania dystansu min. 2 metrów od innych uczestników Koncertów,
3) obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu do Bazyliki,
3. Osoby uczestniczące w Koncertach są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na Koncertach, a w szczególności przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu.
4. Dzieci do lat trzynastu mogą uczestniczyć w Koncertach tylko i wyłącznie z opiekunem prawnym
lub inną osobą dorosłą pisemnie upoważnioną przez opiekuna prawnego.
§7
Udział w Koncertach oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: na stronie
internetowej Organizatora www.ldk.limanowa.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa
www.miasto.limanowa.pl, na Facebooku http://facebook.com/LimanowskiDomKultury z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o
działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników Koncertów nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują
im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
§8
Zabrania się:
1. Udziału w Koncertach osobom z objawami choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar,
duszności itp.
2. Wstępu na teren Bazyliki osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
3. Wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych oraz wyrobów

4.
5.
6.
7.

pirotechnicznych.
Wnoszenia wyrobów alkoholowych.
Wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpiecznego pożaru.
Niszczenia mienia znajdującego się na terenie Bazyliki.

§9
1. Każdy uczestnik Koncertów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego
przestrzegania.
2. Uczestnik Koncertów zobowiązany jest do informowania Organizatora o zauważonym zagrożeniu
zdrowia lub życia ludzkiego lub mienia.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Koncertów.
4. Uczestnik Koncertów zobowiązany jest stosować zalecenia Organizatora.
5. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia osób obecnych na Koncertach oraz
mienia Organizator może przerwać Koncert oraz zarządzić ewakuację.
6. Ewaluacja do czasu przybycia służb kierują pracownicy Organizatora.
§ 10
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 i 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
informujemy, iż:
I.

ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Limanowskim Domu Kultury z
siedzibą przy ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa
a) listownie: Limanowski Dom Kultury, ul. Reymonta 3, 34-600 Limanowa
b) telefonicznie: +48 183371603
c) elektronicznie: biuro@ldk.limanowa.pl

II.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty
elektronicznej: iod@miasto.limanowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie Pani/Pana wizerunku odbywa się w związku z realizacją wydarzenia kulturalnego pn.
„XXIII Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej” określonymi przepisami prawa, w
szczególności na podstawie regulaminu wydarzenia kulturalnego pn. „XXIII Letnie Koncerty
Muzyki Organowej i Kameralnej” w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
przez Administratora.
IV.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą publikowane według § 5 mogą być organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane
osobowe na jego polecenie.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane

jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI.

VII.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma

Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania.
VIII.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub
warunkiem zawarcia umowy.
1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.
2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan
swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

