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I. Postanowienie ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współor-

ganizowanych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 i/lub Domy Kultu-

ry zarządzanie przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.   

2. Przez imprezę rozumie się otwarte koncerty, festyny, pikniki, imprezy publiczne, uroczy-

stości publiczne oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.  

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie 

imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych 

instruktorzy lub inni opiekunowie grupy. 

II.  Zasady udziału w imprezie 

1. Imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury są otwarte dla uczestników. Jeżeli 

Miejski Dom Kultury przewiduje ograniczenia w tym zakresie, informuje o tym w zawia-

domieniu o organizacji imprezy lub w oddzielnym regulaminie konkretnej imprezy.  

2. Jeśli ze względów bezpieczeństwa liczna uczestników imprezy musi być ograniczona, 

Miejski Dom Kultury informuje o tym w informacji o imprezie lub w oddzielnym regulami-

nie konkretnej imprezy.   

3. Miejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie 

imprezy oraz do zmian terminów imprez. 

4. Miejski Dom Kultury zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadkach loso-

wych, uniemożliwiających ich zorganizowanie, oraz w innych przypadkach wskazanych  

w zawiadomieniu o odwołaniu. 

5. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego ter-

minu zamieszczana jest na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl i portalach społecz-

nościowych na których Miejski Dom Kultury i /lub Domy Kultury posiadają założony profil.  

6. W zależności od rodzaju imprezy, Miejski Dom Kultury może przewidzieć również bar-

dziej rozpowszechnione kanały komunikacji tj. media lokalne.  

III. Opłaty za imprezy 

1. Miejski Dom Kultury organizuje imprezy kulturalne,  na  które wstęp jest wolny (bezpłatny) 

oraz imprezy biletowane (płatne).  W przypadku, gdy impreza jest płatna, zasady i formy 

płatności określa się w oddzielnym regulaminie imprezy. 

IV.  Utrwalanie wizerunku uczestników imprezy  

1. W związku z otwartym, publicznym i społecznym charakterem imprez, Miejski Dom Kultu-

ry zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, 

filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-

reklamowych Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.    

2. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez 

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, 

http://www.mdk.bielsko.pl/
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filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Miejski 

Dom Kultury w Bielsku-Białej, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, 

lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Miejski Dom Kultury, w publikacjach 

Miejskiego Domu Kultury, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeże-

niem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilu-

strować informacje o działalności prowadzonej przez Miejski Dom Kultury, a ich wykorzy-

stywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.  

3. Miejski Dom Kultury zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzysty-

wany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z ty-

tułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do 

wynagrodzenia. 

IV.  Przetwarzanie danych osobowych  

1. W ramach imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej przetwa-

rzane są dane osobowe uczestników w formie wizerunku.  

2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-

Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 812 56 92, e-mail: mdk@mdk.bielsko.pl 

reprezentowany przez Dyrektora. 

3. W sprawach dotyczących wyłącznie przetwarzania danych osobowych uczestników można 

kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@mdk.bielsko.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.   

4. Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgroma-

dzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom chyba, że takie 

przekazanie będzie wynikało z przepisów prawa lub będzie niezbędne do ochrony żywot-

nych interesów osoby, których dane dotyczą, lub innego uczestnika imprezy. 

5. Państwa wizerunek może być udostępniony jedynie zgodnie z odrębnymi przepisami 

służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli 

wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.  

6. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez Miejski Dom Kultury w celach pro-

mocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu 

imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach doku-

mentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Miejskiego Domu Kultury.  

7. Jako, iż Państwa wizerunek może być utrwalony w formie zapisu fotograficznego, filmo-

wego oraz dźwiękowego, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów w jakich zostały pozyskane, bądź utraty ich przydatności. 

8. Uczestnicy imprez których wizerunek został utrwalony posiadają prawo dostępu do Pa-

ni/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi 

sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.  

9. W każdym czasie uczestnik może także wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas 

wizerunku, który każdorazowo zostanie przeanalizowany przez naszego Inspektora 

Ochrony Danych pod kątem jego zasadności. 

10. Każdy uczestnik imprezy może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie przez nas jego wizerunku narusza przepisy 

mailto:mdk@mdk.bielsko.pl
mailto:iod@mdk.bielsko.pl
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ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub 

inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

11.  Pozyskane dane osobowe nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podej-

mowania decyzji ani nie będą podlegać profilowaniu. 

12. Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy spo-

sób spełnić wymagania RODO i aby Państwa dane osobowe były skutecznie zabezpie-

czone. Jeśli z jakiś powodów powyższe informacje nie będą kompletne, każdorazowo 

brakujące informacje Administrator przekaże Pani/Panu w odrębnym dokumencie. 

VI. Odpowiedzialność 

1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich publicznego rozpowszechniania. 

2. Miejski Dom Kultury nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestni-

ków lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników infor-

macji, danych osobowych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem. 

 

 


