Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, spektaklach teatralnych,
seansach filmowych i w pozostałych imprezach) organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
SEZAM w trakcie trwania epidemii COVID - 19
I.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH:
1. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego
przestrzegania.
2. GOK SEZAM udostępnia publiczności możliwą w danym czasie liczbę miejsc zgodną z
obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. Uczestnicy mogą zajmować tylko
wyznaczone miejsca z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu zgodnym z aktualnym stanem
prawnym.
3. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
a. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
5. W wydarzeniach mogą uczestniczyć osoby zdrowe bez objawów chorobowych typu kaszel,
gorączka itp.
6. Uczestnicy zobowiązani są do podania pracownikowi GOK SEZAM swoich danych
kontaktowych, przed wejściem do obiektu, w którym odbywa się wydarzenie w przypadku
wydarzeń niebiletowanych lub przy zakupie/sprawdzaniu biletów, na wypadek stwierdzenia u
któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o
ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
związku z epidemią COVID 19 w Polsce.
7. Osoby do 13 roku życia muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej.
8. Bilety można zakupić online za pośrednictwem systemu biletyna.pl. Kasa w CK Przeźmierowo i
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym otwarta będzie tylko w szczególnych przypadkach.
Płatność należy wtedy regulować kartą płatniczą.
9. Przed wejściem do obiektu i do sali, w której odbywa się wydarzenie należy zachować dystans
zgodny z aktualnym stanem prawnym, tak samo przy opuszczaniu budynku.
10. Zaraz po wejściu do obiektu, uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni.
11. Wejście na salę, w której odbywa się prezentacja będzie możliwe na 30 min. przed jej
rozpoczęciem.
12. Uczestnicy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników GOK SEZAM.
Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować wyproszeniem z obiektu.
13. We wszystkich obiektach, w których odbywają się imprezy GOK SEZAM szatnia jest
niedostępna.
II.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1.

2.

3.

Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury ,,Sezam” w Tarnowie Podgórnym, ul.
Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:
info@goksezam.pl,
W Gminnym Ośrodku Kultury ,,Sezam” w Tarnowie Podgórnym jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad
ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za
pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach

4.

5.
6.

promocyjnych i kontaktowych oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez administratora, w tym identyfikacje
osób odbierających dziecko z zajęć, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia uczestnika,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane
osobowe,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca
oprogramowania dziedzinowego,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 lub do
czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych,
7.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie
danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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/WE,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez
administratora,
9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

