Miejska Biblioteka Publiczna
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich

w Radomiu

Regulamin
SPACERÓW LITERACKICH
w roku szkolnym 2018/2019
1. Organizatorem cyklu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.
2. Celem spotkań jest nieszablonowe popularyzowanie wiedzy o mieście
i twórcach związanych z Radomiem.
3. W spacerach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Radomia oraz
osoby spoza Radomia bez względu na wiek.
4. Karnety potwierdzające udział w spotkaniach otrzymają tylko czytelnicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
5. Karnety zostaną rozdane na pierwszym spacerze, będą także rozdawane
podczas kolejnych spotkań.
6. Osoby, które na ostatnie spotkanie przyniosą karnety z naklejkami
potwierdzającymi uczestnictwo w czterech, pięciu lub sześciu
spacerach, otrzymają upominki od Organizatora.
7. Terminy spacerów będą ustalane w zależności od pogody, w cyklu
nieregularnym, około dwumiesięcznym.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu
spaceru w przypadku niesprzyjających okoliczności.
9. Organizator nie ubezpiecza uczestników spacerów.
10. Uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie swojego wizerunku
utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk poprzez jego publikacje w całości lub we fragmentach.

Załącznik nr 1 do regulaminu:
Klauzula informacyjna dla uczestników imprezy kulturalnej „Spacery Literackie”

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY KULTURALNEJ
„SPACERY LITERACKIE”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W RADOMIU
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna
im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich z siedzibą w Radomiu, przy ul. J. Piłsudskiego 12;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@mbpradom.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, f,
(RODO) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w celu: prowadzenia dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, spełnienia wymogów
regulaminu, publikacji wizerunku na stronie internetowej i innych mediach oraz w celu
promocji;
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania
i przeprowadzenia imprezy kulturalnej „SPACERY LITERACKIE” zorganizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomiu;
5. Dane uczestników imprezy będą udostępniane na stronie internetowej
www.mbpradom.pl, na profilu biblioteki na portalu Facebook, w publikacjach
o działalności Administratora oraz innych mediach;
6. Dane osobowe uczestników imprezy będą przechowywane do momentu odwołania
zgody;
7. Każdy uczestnik imprezy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 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;
8. Uczestnik imprezy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

