
REGULAMIN WYDARZENIA „POLSKO - UKRAIŃSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE”

I.  Zasady ogólne

1. Poniższy  regulamin  określa  zasady  udziału  w  wydarzeniu  „Polsko-Ukraińskie
spotkanie  integracyjne”  (dalej  „Wydarzenie”)  odbywającym  się  na  terenie  Hali
widowiskowo  –  sportowej  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Bogusława  X  w
Białogardzie przy  ul. Grunwaldzkiej 46 w dniu 17 marca 2023 roku, od godziny 17:00.

2. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Liceum
Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie  w  Białogardzie,  Młodzieżowego  Domu  Kultury  im.  Henryka  Jordana
w Białogardzie, Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie oraz Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu  oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek
jego przestrzegania. Treść regulaminu jest dostępna w miejscu Wydarzenia oraz na
stronie  internetowej Starostwa  Powiatowego  w  Białogardzie:  www.powiat-
bialogard.pl.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  regulaminem  przed
wzięciem udziału w Wydarzeniu.

II.  Zasady uczestniczenia

1. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.
2. Zabrania się Uczestnikom i ich opiekunom wnoszenia na teren objęty Wydarzeniem

ostrych i niebezpiecznych przedmiotów oraz napojów i jedzenia.
3. Organizator  ma  prawo  usunąć  z  Wydarzenia  osobę,  która  łamie  regulamin

Wydarzenia.
4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie:

a. osobie  znajdującej  się  pod  widocznym  wpływem  alkoholu,  środków
odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b. osobie  posiadającej  broń  lub  inne  niebezpieczne  przedmioty,  materiały
wybuchowe,  wyroby  pirotechniczne,  materiały  pożarowo  niebezpieczne,
napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe;

c. osobie  zachowującej  się  agresywnie,  prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób
stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

d. osobom  wobec  których  zostało  wydane  orzeczenie  zakazujące  wstępu  na
imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w
miejscach  przeprowadzania  imprez  masowych,  wydane  przez  sąd  wobec
skazanego  w  związku  z  warunkowym  zawieszeniem  wykonania  kary
pozbawienia  wolno  ́ci  albo  wobec  nieletniego  na  podstawie  art.  6  pkt.  2
ustawy z dnia 26  października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy.



III. Zdjęcia w czasie Wydarzenia

1. Niniejszym  informuje  się  Uczestników  Wydarzenia,  iż  jego  przebieg  będzie
rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk celem wykonania
relacji z Wydarzenia w wersji fotograficznej (w tym ujęte są zdjęcia cyfrowe) lub filmu
audio-wizualnego. Wobec tego, każdy uczestnik uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża
zgodę  na powyższe  utrwalanie  przebiegu  Wydarzenia  z  jego udziałem (w tym na
wykorzystanie  wizerunku)  dla  celów  dokumentacji  oraz  promocji  i  reklamy
Wydarzenia jak również dla celów promocji Organizatorów Wydarzenia, a następnie
rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

2. Rozpowszechnianie wizerunku w powyższych celach odbywać się będzie:
a. określoną metodą i  w dowolnej  ilości  celem reklamy promocji  i  informacji

związanej  z  Wydarzeniem oraz celem promocji  Organizatorów Wydarzenia,
w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, plakatów,
bannerów  itp.  oraz  w  zakresie  publicznego  wystawienia,  wyświetlenia,
odtworzenia  oraz  nadawania,  jak  i  reemitowania,  a  także  publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  w  tym  za  pośrednictwem  sieci
komputerowej  Internet,  stron  www  Organizatorów:  www.powiat-
bialogard.pl/,  lobialogard.edupage.org/,  mdk.powiat-bialogard.pl/,  oraz
portali  społecznościowych Organizatorów  Wydarzenia:  Powiat  Białogardzki,
LO Białogard, MDK, PDS;

b. w dowolny  sposób,  a  w szczególności  używanie  ich w ramach działalności
reklamowej i promocyjnej Organizatorów Wydarzenia;

c. poprzez  wprowadzenie  do  pamięci  komputera  (serwera),  utrwalenie,
zwielokrotnienie  i  wprowadzenie  do  obrotu  na  nośnikach  optycznych,
magnetycznych i innych cyfrowych;

d. poprzez  włączenie  części  lub  całości  do  utworu  multimedialnego  lub
programu komputerowego;

e. poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików
komputerowych zachowanych w dowolnych formatach;

f. poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i  montażu oraz dostosowywania do
formatów zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej
Internet lub innych programach multimedialnych;

3. Powyższa  zgoda  nie  jest  ograniczona  w  zakresie  czasu,  miejsca  lub  liczby
egzemplarzy.  W  przypadku  braku  zgody  na  powyższe  ewentualne  wykorzystanie
wizerunku – Uczestnik Wydarzenia proszony jest o zgłoszenie pisemnego sprzeciwu
do Organizatora bądź o powstrzymanie się od uczestnictwa w Wydarzeniu.

IV. Dane osobowe

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

http://www.powiat-bialogard.pl/
http://www.powiat-bialogard.pl/
https://mdk.powiat-bialogard.pl/
https://lobialogard.edupage.org/


1. Współadministratorami danych osobowych są: Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
Liceum Ogólnokształcącego  im.  Bogusława  X  w  Białogardzie,  Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Białogardzie, Młodzieżowy Domu Kultury im. Henryka Jordana
w Białogardzie oraz Powiatowy Domu Samopomocy w Białogardzie.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora Wydarzenia możliwy jest pod
adresem e-mail lub nr tel. : 
filipczak.oliwia@powiat-bialogard.pl  - Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia,
wizerunek  uczestników  Wydarzenia  utrwalony,  rozpowszechniany,  publikowany
będzie  w  dowolnych  mediach,  w  tym  na  portalach  internetowych  i  w  serwisach
społecznościowych  Organizatorów  wskazanych  w  Rozdziale  III  pkt.  2  niniejszego
regulaminu, w celu   dokumentacji oraz promocji i reklamy Wydarzenia jak również
dla  celów  promocji  Organizatorów  Wydarzenia na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) 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,

b) organy władzy publicznej i podmioty współpracujące w zakresie realizacji zadań
statutowych  Organizatorów  Wydarzenia,  w  celu  promocji  ich  działalności
w mediach, w tym internetowych 

c) inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych
z  Organizatorami  Wydarzenia  przetwarzają  dane  osobowe  dla  których
Administratorami są Organizatorzy Wydarzenia,

d) osoby  fizyczne,  które  uczestniczą  w  Wydarzeniu  bądź  korzystają  z  informacji
zawartych  na  stronach  internetowych  Organizatorów  Wydarzenia,  profilach
serwisu  społecznościowego  Organizatorów  Wydarzenia,  w  mediach  lokalnych,
regionalnych i ogólnokrajowych.

e) Meta Platforms Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom
odbiorców   w  uzasadnionych  przypadkach  i  na  podstawie  odpowiednich  przepisów
prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony
prawnej  (Policja,  Prokuratura,  Sąd)  lub  organom  samorządu  terytorialnego  w związku
z prowadzonym postępowaniem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,  z zastrzeżeniem  ponadnarodowego  charakteru  przepływu  danych
w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza
teren  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego.  Informacje  na  ten  temat  można
uzyskać na https://www.facebook.com/policy.php.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park,
California 94025, USA  (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje,
że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny
certyfikat  zgodności  z  RODO:  Facebook  Inc:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

6. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilach Facebook
Organizatorów  Wydarzenia  przekazywanych  do  państwa  trzeciego  zgodnie

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.facebook.com/policy.php
mailto:filipczak.oliwia@powiat-bialogard.pl


z  opisanymi  Zasadami  dotyczącymi  danych  serwisu  Facebook  (dostęp:  https://pl-
pl.facebook.com/about/privacy)  lub  bezpośrednio  po  zalogowaniu  się  do  serwisu
Facebook i przejściu do profilu Facebook konkretnego Organizatora Wydarzenia.

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez okres realizacji  celów
przetwarzania lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje  Pani/Panu prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  jednak  niezbędne
w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanym  procesom
podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.  

https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
https://pl-pl.facebook.com/about/privacy

