Zarządzenie Nr 14/2019
Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przetwarzania danych osobowych pozyskanych
podczas imprez organizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) oraz art. 13 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.U.UE.L.2016.119.1 ), zarządzam co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas imprez
organizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, w brzemieniu stanowiącym załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub
współorganizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie i Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się organizatorowi lub współorganizatorowi imprezy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Feliks Łaszcz

Załącznik
do Zarządzenia 14/2019
Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Regulamin przetwarzania danych osobowych pozyskanych
podczas imprez organizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne

1.

2.
3.
4.

§1
Niniejszy Regulamin przetwarzania danych osobowych pozyskanych podczas imprez
organizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, zwany dalej Regulaminem określa
zasady udziału w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie lub Starostę CzarnkowskoTrzcianeckiego zwanymi dalej Organizatorem oraz zasady ochrony danych osobowych osób
uczestniczących w imprezach.
Przez imprezę rozumie się wykłady, szkolenia, imprezy publiczne, uroczystości publiczne oraz
wszelkie spotkania organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
Wstęp na imprezę jest dobrowolny, bezpłatny oraz wolny, chyba że impreza wymaga
zgłoszenia uczestnictwa na zasadach podanych w odrębnej informacji o danej imprezie.

§2
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu lub odwołania imprezy
z uzasadnionych sobie powodów. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej
szczególnej rekompensaty.
2. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu
zamieszczana jest na stronie internetowej Organizatora lub na Facebooku Organizatora lub
przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.

1.
2.

3.

1.
2.

§3
Osoby uczestniczące w imprezie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
fizycznego i emocjonalnego.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie imprezy
ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele,
wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia biorących udział w imprezie ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni.
§4
Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji odrębnych, szczegółowych Regulaminów
dla poszczególnych imprez lub poszczególnych miejsc organizacji imprez.
Regulaminy wymienione w ust. 1 udostępniane są do wglądu poprzez:
1) publikację na stronach internetowych Organizatora: www czarnkowsko-trzcianecki.pl
lub www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl
2) w siedzibie Organizatora

Rozdział 2.
Ochrona danych osobowych
§5
Zgodnie z art. 13 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 - dalej Rozporządzenie) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64-700
Czarnków
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@pct.bipst.pl lub adresu
korespondencyjnego: Inspektor Ochrony Danych
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Imprez, których
organizatorem jest Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia. Ponadto dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora
w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego
przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych powiatu czarnkowskotrzcianeckiego oraz w celach komunikacji pomiędzy organizatorem a uczestnikiem.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa odbiorcom biorącym udział w realizacji celów wymienionych
w punkcie 3. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom,
organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym
interes prawny w otrzymaniu danych
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy
przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie następuje w wyniku
akceptacji regulaminu Imprezy.
9. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy akceptują niniejszy regulamin
i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w szczególności celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych,
promocyjnomarketingowych
Powiatu
organizowanych
i/lub
współorganizowanych przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki i/lub Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie i/lub Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
11. 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,
filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych
w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także
w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej

przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez
niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia
nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
12. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez i/lub współorganizowanych przez Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki, Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, Starostę CzarnkowskoTrzcianeckiego i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany
zgłosić to pisemnie Inspektorowi Ochrony Danych. W imieniu dzieci do lat 13 zgłoszenie
pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
Rozdział 3.
Odpowiedzialność
§6
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.
2. Organizator oświadcza, że treści rejestrowane przez niego w trakcie imprezy mają charakter
promocyjny Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób
trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub
umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§7
1. Treść regulaminu zamieszczona zostanie na internetowej stronie powiatu czarnkowskotrzcianeckiego oraz każdorazowo w materiałach związanych z realizacją poszczególnych
imprez.
2. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przez Powiat CzarnkowskoTrzcianecki
dostępna
jest
na
stronach:
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
i www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Feliks Łaszcz

