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REGULAMIN WYDARZENIA 

„ZDOLNY WROCŁAW GRA NA WIELKIEJ WYSPIE” 

(dalej: Regulamin)  

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału w wydarzeniu pod nazwą „ZDOLNY WROCŁAW GRA NA 

WIELKIEJ WYSPIE”, organizowanym w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota) w godzinach 18:00 

– 22:00 (dalej: Wydarzenie) przez Ośrodek Działań Twórczych „Światowid”, samorządową 

instytucję kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 -  z 

siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 54A, 51-661 Wrocław, posiadającą 

numer statystyczny REGON: 000645398 oraz NIP: 8961162305 (dalej: Organizator).  

2. Wydarzenie odbędzie się w Beach Bar OpatoVice przy ul. Braci Gierymskich 151  we Wrocławiu 

(dalej: Miejsce Wydarzenia). 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu, oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego 

Regulaminu oraz obowiązku informacyjnego, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia bez 

zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez cały czas trwania Wydarzenia.  

4. Organizator oświadcza, że Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 

2171). 

§2. 

UDZIAŁ W WYDARZENIU 

1. Wydarzenie ma charakter otwarty i przeznaczone jest dla mieszkańców miasta Wrocław i 
województwa dolnośląskiego. Osoba wstępująca na teren Beach Bar OpatoVice i biorąca udział 
w Wydarzeniu jest Uczestnikiem Wydarzenia (dalej: Uczestnik). 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które 
sprawują nad nimi opiekę.  

3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, przy czym Uczestnicy w całości ponoszą koszty związane z 

uczestnictwem w Wydarzeniu, np. koszty związane z nabyciem artykułów spożywczych na 

terenie Miejsca Wydarzenia. 

§3. 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA 

1. Podczas udziału w Wydarzeniu Uczestnik zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby 
nie narażać innych Uczestników na utratę życia lub zdrowia oraz nie utrudniać lub uprzykrzać 

im udziału w Wydarzeniu. 

2. Zakazuje się wnoszenia na Miejsce Wydarzenia następujących przedmiotów: 
a) wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz innych przedmiotów, 

które mogą być wykorzystane jako broń lub w podobnym charakterze;  

b) łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych; 

c) napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających i substancji o 

podobnym działaniu, 

d) innych przedmiotów, których wniesienie może spowodować zakłócenia w przebiegu 

Wydarzenia lub zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników Wydarzenia. 

3. W przypadku, gdy Organizator lub osoba działająca w jego imieniu, poweźmie uzasadnione 
podejrzenie, że Uczestnik narusza zakaz, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator jest 

uprawniony do natychmiastowego usunięcia  Uczestnika z Wydarzenia. 

4. W przypadku gdy Uczestnik naruszy postanowienia ust. 1-3 powyżej, Organizator lub osoba 
działająca  w jego imieniu, jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia Uczestnika  

z Wydarzenia. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki przez Uczestnika 
w Miejscu Wydarzenia. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jego działaniem lub 
zaniechaniem na zasadach ogólnych, w tym także wobec innych Uczestników i osób trzecich. 



2 
 

7. Uczestnik Wydarzenia przebywa w Miejscu Wydarzenia na własną odpowiedzialność. 
Organizator lub osoby działające w jego imieniu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

Uczestnika powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących 

zasad bezpieczeństwa oraz ochrowy przeciwpożarowej, przepisów sanitarnych lub zasad 

współżycia społecznego, jak również powstałe w wyniku okoliczności, za które Organizator lub 

osoby działające w jego imieniu nie ponoszą winy. 

 

§4. 

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przebieg Wydarzenia będzie rejestrowany za 
pomocą fotografii lub filmów video, w konsekwencji w związku  

z uczestnictwem w Wydarzeniu, wizerunek Uczestnika może zostać utrwalony w formie 

fotografii lub filmów video jako szczegół całości przedstawiającej  grupę Uczestników 

Wydarzenia i w takiej formie może zostać przetworzony i opublikowany w ramach mediów 

społecznościowych Organizatora (Facebook, YouTube itd.) na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie oraz 
nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego 

w postaci fotografii lub filmów video, zapisanego dowolną techniką, przez Organizatora, 

wykonanej na potrzeby działań promocyjnych działalności kulturowej Ośrodka, w tym na 

publikację w ramach mediów społecznościowych (Facebook, YouTube itd.). W odniesieniu do 

powyższego Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika przez 

kompozycję i kadrowanie, montaż i retusz filmu/zdjęcia, przedstawiającego jego osobę oraz 

publikowanie (rozpowszechnianie) wizerunku, w całości lub w części, w tym publiczne 

udostępnienie, indywidualnie lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób lub miejsc, z 

opisem, uzupełnione o przekazy marketingowe, informacyjne, reklamowe lub promocyjne, bez 

obowiązku uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika w tym zakresie. 

3. Organizator ma wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystania wizerunku 

Uczestnika, w tym zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody. 

4. Organizator jest uprawniony, wyłącznie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, 
bez obowiązku uzyskiwania dodatkowej zgody, do udostępniania wizerunku Uczestnika 

podmiotom trzecim, współpracującym w tym zakresie z Organizatorem, którzy profesjonalnie 

zajmują się realizacją ww. celów i każdorazowo będą zobowiązani do wykorzystania wizerunku 

Uczestnika zgodnie z prawem i w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody.  

5. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na wykorzystanie jego wizerunku w opisanym powyżej 
zakresie, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Organizatorowi. 

6. Wszystkie niezbędne informacje w zakresie przetwarzania przez Organizatora wizerunku 

Uczestnika przedstawione są w obowiązku informacyjnym, który stanowi integralną część 

niniejszego Regulaminu. 

§6. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu są określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach promujących Wydarzenie mają 

jedynie charakter informacyjny.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem 

www.swiatowid.net.pl oraz będzie udostępniony w widocznym miejscu w Miejscu Wydarzenia 

podczas trwania Wydarzenia. 

5. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W przypadku, gdy 

Organizator dokona zmian w Regulaminie, Organizator opublikuje zmieniony Regulamin na 

stronie internetowej www.swiatowid.net.pl 

6. Dokonywane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników. 

http://www.swiatowid.net.pl/
http://www.swiatowid.net.pl/
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Ośrodek Działań Twórczych „ŚWIATOWID” – samorządowa instytucja kultury w wpisana do Rejestru 
Instytucji Kultury Gminy Wrocław pod nr 3/92 -  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefanii Sempołowskiej 
54A, 51-661 Wrocław, posiadająca numer statystyczny REGON: 000645398 oraz numer identyfikacji 
podatkowej NIP: 896-11-62-305, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych oraz administrator 
danych osobowych Pani/Pana dziecka  (dalej: „Administrator” lub „Ośrodek”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), 
przekazuję następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych 
osobowych Pani/Pana lub dziecka znajdującego się pod Pani/Pana opieką (dalej: Uczestnik) w trakcie 
organizowanego przez Ośrodek wydarzenia „ZDOLNY WROCŁAW GRA NA WIELKIEJ WYSPIE”, (dalej: 
Wydarzenie): 

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania: 

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku z: 

1. utrwalaniem (w tym poprzez kompozycję i kadrowanie, montaż i retusz), wykorzystywaniem i 
publikowaniem na stronie internetowej lub profilach społecznościowych (Facebook, LinkedIn itd.) 
Ośrodka fotografii lub nagrania video obejmującego Pani/Pana wizerunek jako jedynie szczegół 
całości fotografii lub nagrania video przedstawiającego przebieg Wydarzenia – na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt f) RODO w związku z uzasadnionym interesem Administratora polegającym na promocji 
działalności Ośrodka; 

2. utrwalaniem (w tym poprzez kompozycję i kadrowanie, montaż i retusz), wykorzystywaniem i 
publikowaniem fotografii lub nagrania video obejmującego Pani/Pana wizerunek na stronie 
internetowej lub profilach społecznościowych (Facebook, LinkedIn itd.) Ośrodka – na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody na gruncie art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r., Dz.U. z 
2021 r. poz. 1062); 

Dobrowolność podania danych osobowych: 

W zakresie przekazania Administratorowi danych przetwarzanych w związku z utrwalaniem oraz 
wykorzystaniem wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub nagrania video, 
sporządzonych podczas wydarzenia organizowanego przez Ośrodek, w celach promocyjnych związanych z 
propagowaniem działalności Ośrodka, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 
 
Cofnięcie zgody: 
Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z publikacją wizerunku Uczestnika może 
zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
Wyrażenie sprzeciwu: 
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w 
dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli skorzysta 
Pani/Pan z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, 
że Administrator będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego 
przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Panią/Pana interesów, praw lub wolności. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 

1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych lub 
danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 
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Okres przechowywania danych: 

W przypadku publikacji wizerunku Uczestnika na stronie internetowej lub profilach społecznościowych 
Ośrodka dane przetwarzane będą przez cały okres realizacji kampanii promocyjnych Ośrodka lub do 
momentu pozytywnego rozpatrzenia Pani/Pana sprzeciwu przez Administratora. 
 
W razie przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, dane te przetwarzane będą do 
momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, przy czym wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 
Dane zostaną również usunięte, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 
 
Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty 
świadczące dla Administratora usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności 
przetwarzania danych. Dla przykładu  mogą to być to osoby zajmujące się przygotowaniem relacji 
foto/video z Wydarzenia, czy też partnerzy wykonujący na zlecenie Organizatora niektóre czynności 
związane z organizacją Wydarzenia 

Ponadto odbiorcą danych osobowych (wizerunku) dziecka będą podmioty świadczące dla Administratora 
usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dane będą 
publikowane na profilach firmowych Administratora na portalach Facebook, YouTube itd. 

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD): Iwona Straniec 

W Ośrodku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iwona.straniec@swiatowid.net.pl. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą stanowić podstawy 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane  do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to przewidziane w regulaminach poszczególnych 
portali społecznościowych, na których mogą zostać opublikowane zdjęcia dziecka. 
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