
REGULAMIN  

imprezy plenerowej – KINO PLENEROWE zorganizowanej w dniu 25.07.2020 r.  

przez Miejski Dom Kultury w Szczytnie w Dziedziniec Ratusza, ul. H. Sienkiewicza 1. 

 

1. Teren imprezy: Dziedziniec Ratusza, ul. H. Sienkiewicza 1. 

2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do: 

a) zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, 

b) przestrzegania postanowień imprezy. 

3. Zabrania się: 

a) wnoszenia  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych 

 i wyrobów pirotechnicznych, 

b)  wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji  psychotropowych, 

c)  wnoszenia naczyń szklanych. 

d)  wnoszenia przedmiotów uniemożliwiających identyfikację osób: szalo-kominiarek, masek itp. 

4. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania               

się osób przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
5. Służby porządkowe i informacyjne organizatora są uprawnione do: 

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie, 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

c) przeglądania zawartości bagażu, odzieży, osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o 

których mowa w pkt. 4 niniejszego regulaminu, 

d) wydania nakazu opuszczenia terenu imprezy osobom  zakłócającym porządek publiczny na imprezie, 

e) do ujęcia i przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także chronionego mienia. 

6. Spożywanie napojów alkoholowych podczas imprezy jest zabronione. 

7. Na imprezę bezwzględnie nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, osoby objęte specjalnym rejestrem 

Komendanta Głównego Policji  oraz nie poddające się czynnościom zawartym w pkt. 6 niniejszego 

regulaminu. 

8. Udział w imprezie jest równoznaczny ze zgodą na utrwalanie i publikację wizerunku jej uczestników.  

Jeśli uczestnik nie wyraża takiej zgody, prosimy ten fakt zgłosić organizatorom!!! 

9.  Uczestnicy przed wejściem na teren imprezy są zobowiązani podać organizatorowi  swoje dane w 

postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19  
 

Administratorem Państwa danych osobowych w jest Miejski Dom Kultury z siedzibą: ul. Polska 12, 12-100 

Szczytno e-mail: sekretariat@mdk.szczytno.pl W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@mdk.szczytno.pl 

1. Dane w postaci zdjęć będą przetwarzane w celach promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Dane mogą być udostępniane zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w 

regulaminie. 

2. Dane w postaci zdjęć będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych w celach archiwizacyjnych. 

3. Dane w postaci zdjęć będą udostępnione tylko i wyłącznie na stronach internetowych należących do Urzędu 

Miasta Szczytno i jednostek podległych 

4. Dane w postaci imienia, nazwiska oraz numeru telefonu mogą być przekazane Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 12-100 Szczytno) oraz do Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i będą  przechowywane przez okres 

14 dni od daty imprezy.   

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. 

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

ORGANIZATOR 


