REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 2022 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W BRANIEWIE
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie.
2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), który wchodzi w
życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.
3. Wakacje z książką pod hasłem: „Co słonko widziało?” odbędą się terminie
04.07 - 29.07 (w poniedziałki, środy i piątki), w godz. 11.00-13.00.
4. Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo, II piętro.
5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
6. Zajęcia dla dzieci w wieku od 7-11 lat. Grupa docelowa do 15 osób. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
7. Regulamin wakacyjnych warsztatów dostępny jest stronie internetowej Biblioteki:
www.biblioteka.braniewo.pl
§ 2 ZASADY
1. Warunkiem uczestnictwa osób niepełnoletnich w zajęciach jest dostarczenie pisemnej zgody
rodzica/ opiekuna prawnego (załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Niepełnoletni uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę
(rodziców/opiekunów prawnych).
3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do poleceń
bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki.
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków ani napojów.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie zajęć.
6. Organizator zastrzega prawo do zmian.
§ 3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatora
nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy rodzic/ opiekun prawny udziela pisemnej zgody na
nieodpłatne, wielokrotne wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
3. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością
prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach
(drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych
dotyczących Organizatora oraz umieszczenie na stronach Organizatora: biblioteka.braniewo.pl,
facebook.com/miejska-biblioteka-publiczna-w-braniewie-zaprasza.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału w zajęciach wakacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Wakacje z książką pod hasłem: „Co słonko
widziało?„ udzielają bibliotekarze pod nr tel. 55 644 33 05.

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wizerunek dziecka)
Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad
synem/córką __________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Braniewie, z siedzibą ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo (dalej również jako „ADO”), tj.:
 tak

 nie

imienia i nazwiska

 tak

 nie

wizerunku

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanych przez ADO zajęć o nazwie
Wakacje w Bibliotece 2021 pod hasłem: „W letnim Królestwie Książek” planowanego w terminie
02.07 – 30.07, w poniedziałki, środy i piątki (– w formie papierowej lub elektronicznej,
publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych ADO oraz papierowych
materiałach informacyjnych i promocyjnych*1– w celach sprawozdawczych, informacyjnych i
promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony internetowej lub
prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
Zostałam/Zostałem poinformowany, że:
1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO
materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego
dziecka;
3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
wyraziłam/em.
4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data ___________________

Czytelny podpis ___________________

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami 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
(ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych).

Data ___________________
Czytelny podpis ___________________

1

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Tożsamość
Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka
Publiczna w Braniewie, adres: ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo

• Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Czaiński
Inspektor
Ochrony
Danych (IOD)
• adres email: iod@braniewo.pl
Dane
kontaktowe IOD
Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć o nazwie
Cele
przetwarzania Wakacje w Bibliotece 2021 pod hasłem: „W letnim królestwie książek” oraz w
oraz podstawa celach promocyjnych.
prawna
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres
przechowywania Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
danych
określonych celów.
Pani/Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do
wniesienia
sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo
wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

Informacja o
wymogach
ustawowych
podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
zajęciach o nazwie Wakacje w Bibliotece 2021 pod hasłem: „W letnim
królestwie książek”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w akcji.

