Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2018
Dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania
z dnia 15 czerwca 2018 r.

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych prowadzonych
przez Wydawnictwo Miejskie Posnania dla osób indywidualnych

Niniejszy regulamin określa zasady udziału dzieci, młodzieży i osób dorosłych w wydarzeniach
organizowanych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, zwane dalej Organizatorem.
1. Przez wydarzenie rozumie się prelekcję, pogadankę, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym
powietrzu oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez
Organizatora.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 15 czerwca 2018 r. do odwołania.
3. Udział w wydarzeniu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Osobę
Zgłaszającą (rodzica lub opiekuna prawnego) lub uczestnika.
4. Osoba Zgłaszająca wypełnia formularz zgłoszeniowy, podając dobrowolnie dane osobowe
uczestnika/ów, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu. Odmowa
podania zawartych w załączniku danych jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w
wydarzeniu.
5. W

drodze do i

z miejsca, w którym

odbywa się wydarzenie

odpowiedzialność

za bezpieczeństwo oraz opiekę nad nieletnimi ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoby niepełnoletnie nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach bez opieki osoby pełnoletniej.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż nie przekazuje, nie
sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Osób Zgłaszających i Uczestników
innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe Osoby Zgłaszającej i Uczestnika (imię
i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie
w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Osobą Zgłaszającą lub
Uczestnikiem, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 niniejszego Regulaminu.
7. Udział w wydarzeniu Osoby Zgłaszającej i Uczestnika oznacza dla Organizatora wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych ww. osób, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2
niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu wydarzenia w formie
zapisu

fotograficznego,

filmowego

oraz

dźwiękowego

w

celach

dokumentacyjnych,

edukacyjnych
i promocyjno-marketingowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 niniejszego Regulaminu.
9. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Osobę Zgłaszającą i Uczestnika zgody na
nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego

rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych
prowadzonych przez Organizatora (w tym na portalach społecznościowych), 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 wydarzeń nie będzie wykorzystywany przez niego w celach
zarobkowych,
a Osoby Zgłaszające i Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie
przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

