
REGULAMIN WYDARZENIA  

MARATON BALLAD I ROMANSÓW 

  §1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydarzenia pn. MARATON BALLAD i ROMANSÓW 
organizowanego przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach przy ul. 
Grażyńskiego 47 zwanym w dalszej części Organizatorem w dniu 26.10.2022r. 
realizowanego w ramach projektu ROMANTYCZNOŚĆ 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie.  

2. Miejsce wydarzenia: Miejski Dom Kultury „Koszutka” filia „Dąb” przy ul. Krzyżowej 1 w 
Katowicach.  

3. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 
niniejszego Regulaminu 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania 
wydarzenia. 
 

§2 
Zasady bezpieczeństwa 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia, mają obowiązek stosować się 
do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i wydarzenia.  

2. Zabronione jest:  
a. wnoszenie na teren wydarzenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie 

dla innych;  
b. wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 
materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań 
szklanych; 

c. palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.  
3. Obowiązuje zakaz: 

-  wynoszenia krzeseł z sali audiowizualnej i ustawiania ich na holu MDK „Koszutka” 
filia „Dąb”.  
- wstępu dla osób nieupoważnionych przez organizatora: na scenę, zaplecze, do 
pomieszczeń technicznych, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku 
Organizatora i wykonawców.  
- dotykania elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury 
nagłaśniającej oraz oświetleniowej.  

4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do: 
- wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych 
urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. 
- zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, 
w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych 
oraz postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator ma prawo usunąć z wydarzenia osoby zachowujące się w sposób, 
który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłócające porządek lub naruszające 



ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych; Organizator ma 
prawo do usunięcia każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniu, która narusza zasady 
kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze wydarzenia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy 
wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie wydarzenia oraz utracone na skutek 
kradzieży. 

§3 

Rejestrowanie wydarzenia oraz wykonywanie zdjęć 

1. W trakcie wydarzenia nie wolno bez zgody Organizatora wykonywać zdjęć, 
rejestrować, nagrywać wydarzenia, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i 
zgody Organizatora.  

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu obsługa obiektu może 
wyprosić z terenu imprezy osobę, która nie stosuje się do zakazu.  

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są pracownicy Organizatora, 
dziennikarze oraz reporterzy, którzy otrzymali zgodę od Organizatora.  

4. Organizator utrwala przebieg wydarzenia w formie fotografii i filmów dla celów 
dokumentacji w ramach relacji z wydarzenia oraz promocji i reklamy wydarzeń 
w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może 
więc zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych, promocyjnych oraz archiwizacyjnych. Osoba uczestnicząca 
w wydarzeniu oświadcza, że nie będzie rościć żadnych pretensji do Organizatora 
z tytułu wykorzystania wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych 
i internetowych relacjonujących przebieg wydarzenia. 
 

§4 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników 

1. Organizator na mocy niniejszego regulaminu jest uprawniony do dokumentacji 
zdjęciowej oraz rejestracji audio-video Wydarzenia. 

2. Uczestnicy poprzez wstęp na teren wydarzenia przyjmują do wiadomości swój możliwy 
udział w dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-video wydarzenia - w tym 
również na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku 
poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Miejski Dom Kultury „Koszutka” 
w Katowicach na potrzeby relacji z wydarzenia, promocji wydarzenia i działalności 
Organizatora na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem 
wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w kontekście 
wydarzenia. 

3. Miejski Dom Kultury „Koszutka” informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez 
Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych:  

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury 
„Koszutka”  w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47 

b. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod 
adresem e-mail: iod@mdkkoszutka.pl 

mailto:iod@mdkkoszutka.pl


c. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku są przetwarzane w celu organizacji, 
utrwalania oraz relacjonowania wydarzenia na podstawie art. art. 6 ust. 1 pkt. f 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ( Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, dalej RODO), a ponadto w zakresie wykorzystania wizerunku 
uczestników jako elementu całości odbywającej się imprezy w oparciu o art. 81 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 6 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
-  podmiot świadczący na rzecz Administratora usługę obsługi systemów 
i oprogramowania informatycznego;  
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie; 
- odbiorcy portali społecznościowych Facebook i Instagram na zasadach 
dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem 
www.facebook.com/about/privacy,  
- odbiorcy kanału YouTube na zasadach określonych w Polityce prywatności pod 
adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.   

e. Administrator danych nie planuje przekazywania danych poza teren 

Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odbiorcą danych w przypadku 

usług Facebook oraz Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland z zastrzeżeniem ponadnarodowego 

charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem 

stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję 

Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień 

ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami 

określonymi przez Facebook pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy.  

f. Pani/Pana dane osobowe w postaci zarejestrowanego podczas wydarzeń 
wizerunku przetwarzane będą przez cały okres realizacji promocji wydarzenia oraz   

g. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych 
w przepisach RODO.  

h. Skorzystanie z jednego z praw wskazanych w pkt. g polega na złożeniu pisemnego 
oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres: 
iod@mdkkoszutka.pl  

i. Ma Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Każdorazowo zachęcamy 
jednak do uprzedniego skontaktowania się z nami w celu znalezienia wspólnego 
rozwiązania zgłaszanej sprawy. 
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