
 

 

REGULAMIN 

 „Sportowego Pikniku Rodzinnego Euro Styl” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezie pn. „Sportowy Piknik Rodzinny Euro Styl” 

(dalej: „Wydarzenie”), organizowanym przez Urząd Gminy w Kosakowie 

adres: ul. Żeromskiego 69, 81 – 198 Kosakowo „Organizator”. 

2. Regulamin będzie udostępniony Uczestnikom również przy wejściu na teren Wydarzenia. 

3. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i sprawnej organizacji Wydarzenia. 

4. Udział w Wydarzeniu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację przez Uczestnika postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

II. Miejsce i Czas Wydarzenia  

„Sportowy Piknik Rodzinny Euro Styl” odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela) w godzinach: 

10:00-17:00 w miejscowości Pogórze przy ul. Kościuszki na terenie Osiedla Beauforta Euro Styl. 

We wskazanym miejscu i czasie, kiedy odbywać się będzie Wydarzenie obowiązuje bezwzględny 

zakaz: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wszelkiego 

rodzaju przedmiotów niebezpiecznych. 

Na teren Wydarzenia zakazane będzie wejście osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości. 

W trakcie Wydarzenia, Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego: podporządkowania się 

poleceniom służb porządkowych Organizatora oraz do korzystania w sposób właściwy i zgodnie z 

przeznaczeniem z terenu i urządzeń tam udostępnionych na czas Wydarzenia.  

III. Uczestnictwo w Wydarzeniu 

1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu (dalej jako 

„Uczestnik”). 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne i może w nim wziąć udział każda osoba. 

3. Przebieg Wydarzenia, w tym wizerunek osób w nim uczestniczących, może zostać utrwalony za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk. 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

Osoba decydując się na przystąpienie do uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym Uczestnik zapisujący 

swoje dziecko na udział w zajęciach będących częścią atrakcji Wydarzenia - wyraża zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych, identyfikacyjnych (w tym w postaci wizerunku) przez 

Organizatora, oraz danych osobowych identyfikacyjnych (w tym w postaci wizerunku) jego dziecka w 

celu organizacji Wydarzenia, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, również w celu 

informowania w publikacjach o działalności informacyjnej i promocyjnej Administratora oraz 

podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia, związanych z organizacją Wydarzenia, 



 

 

szczegółowo opisanych poniżej. Jednocześnie biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik wyraża 

nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, przez Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia 

jego wizerunku oraz wizerunku jego dziecka, utrwalonego w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach (w 

szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych) w siedzibie 

Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia lub na stronach 

internetowych i intranetowych, w tym na profilach mediów społecznościowych Organizatora oraz 

podmiotów z nim współpracujących w organizacji Wydarzenia lub wykonanych na jej zlecenie 

publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju firmowych materiałach 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Organizatora 

oraz podmioty z nim współpracujące w organizacji Wydarzenia, w związku z organizacją Wydarzenia 

lub dotyczącej go działalności informacyjnej lub promocyjnej, z zastrzeżeniem, że ich 

wykorzystywanie w innym kontekście i celu nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek 

Uczestników Wydarzenia nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych. 2. Zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, Organizator informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 

81 – 198 Kosakowo (zwany dalej „Administratorem”).  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

Informowania w publikacjach o działalności informacyjnej i promocyjnej Administratora, związanych 

z organizacją Wydarzenia, szczegółowo opisanych w ust. VI, pkt 1 Regulaminu. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO). W 

związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru tych 

danych, w tym w szczególności Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i 

współpracownikom Administratora, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, technicznych i 

organizacyjnym, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do 

zrealizowania Wydarzenia.  

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

- Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą do momentu odwołania zgody. 

- Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 



 

 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie. 

- Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 

V. Odpowiedzialność 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób 

trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników przedmiotów, informacji, wiedzy 

lub umiejętności zdobytych w trakcie Wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, lub za 

szkody powstałe w wyniku działania innych Uczestników Wydarzenia.  

VI. Zmiany Regulaminu 

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie - stałe lub tymczasowe - zostaną przekazane Uczestnikom 

przez Organizatora, niezwłocznie po ich wprowadzeniu. 


