REGULAMIN PIKNIKU
LATO Z BALTIC PIPE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w wydarzeniu organizowanym przez agencję Jet
Events sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (02-386) ul. Usypiskowa 12, która na rzecz Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. organizuje piknik Lato z Baltic Pipe.
2. Regulamin wydarzenia jest udostępniony na stronie ośrodka kultury oraz na terenie, w którym
zostanie zorganizowane wydarzenie, w miejscu ogólnodostępnym.
3. Głównym celem organizacji wydarzenia jest promocja Projektu Baltic Pipe.
II. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Udział w Akcji Lato z Baltic Pipe ma charakter otwarty, a wstęp na nie jest wolny.
2. Nie jest prowadzona lista zgłoszeń na wydarzenie.
III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WYDARZENIA
1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w trakcie trwania wydarzenia,
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia
zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób
obecnych podczas wydarzenia oraz stosować się do zaleceń opiekunów prawnych.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:
a)broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b)materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
c) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Organizator Wydarzenia może wyprosić z terenu wydarzenia osoby:
a)będące w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b)zachowujące się agresywnie, w szczególności, jeśli zagraża to innym uczestnikom
wydarzenia,
c) odmawiające wykonywania poleceń wydawanych przez organizatorów, zwłaszcza
dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas wydarzenia
d)które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin wydarzenia lub zakłócają
porządek publiczny.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
Administratorem danych osobowych obejmujących wizerunek uczestników wydarzenia będzie
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. (dalej: Administrator danych, GAZSYSTEM S.A.) z siedziba w Warszawie przy ulicy Mszczonowskiej 4.
2. Organizator informuje, że w trakcie wydarzenia będzie rejestrowany wizerunek uczestników
wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego.
3. Udział w wydarzenia czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie wydarzenie,
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie
wizerunku. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu będzie stanowił jedynie szczegół
całości i będzie rozpowszechniany, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i
nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych.
4. Zgoda opisana powyżej ma charakter bezterminowy, bez konieczności każdorazowego
zatwierdzania, przed publikacją w wewnętrznych i zewnętrznych materiałach, w tym na
stronach internetowych, podczas działań informacyjnych i promocyjnych oraz w dowolnych
mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym zdjęciach, filmach i
innych reprodukcjach, powstałych w czasie trwania Wydarzenia oraz we wszystkich materiałach
dotyczących eventu, w celach informacyjnych i promocyjnych.
5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz
w interesie Administratora danych, co stanowi art. 6 ust. 1 pkt e i f Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
RODO w związku z promowaniem inwestycji o charakterze publicznym.
6. Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
1.

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do cofnięcia zgody,
c) prawie sprostowania danych osobowych,
d) prawie do usunięcia danych osobowych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe obejmujące wizerunek wizerunku będą przetwarzane w okresie związanym z
przygotowaniem i realizacją wydarzenia jak również przez okres wykorzystywania materiałów
informacyjno-promocyjnych
GAZ-SYSTEM, jak
również
przez
okres
niezbędny do
przechowywania danych dla celów archiwalnych.
8. Administrator informuje, że podane dane osobowe obejmujące wizerunek nie podlegają
zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
9. Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
11. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danych osobowych można komunikować się z
nami poprzez: rodo@gaz-system.pl.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Akcji Lato z Baltic Pipe w dniach 03.07.2019–
31.08.2019 roku.
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywać na
terenie, na którym odbywa się Akcja Lato z Baltic Pipe.
3. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkie osoby biorące udział w Akcji Lato z Baltic Pipe są zobowiązane do przestrzegania
przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu oraz wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w cenach promocyjnych przez organizatora oraz inne
podmioty.
5. Każdy Rodzic/ Opiekun Prawny/ Uczestnik biorący udział w wydarzeniu winien zapoznać się z
treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo oznacza zaakceptowanie postanowień
Regulaminu.
6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na Pikniku Rodzinnym i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się
wydarzenie, a także znajdujących się na nim urządzeń.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie zastrzeżenia lub pytania związane z postanowieniami regulaminu można zgłaszać na
adres: katarzyna.bala@jet.events.pl
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej
publikacji.

