REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ DO KRAKOWA ZAPLANOWANEJ NA
DZIEŃ 23.01.2022 ROKU.
1. Organizatorem wycieczki jest Bieckie Centrum Kultury z siedzibą 38-340 Biecz, ul. Rynek 18.
2. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie stosować się do
zawartych w nich zapisów.
3. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez
organizatorów wycieczki.
4. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
5. W czasie podróży:
•

zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,

•

nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,

6. Wszyscy uczestnicy

wycieczki

zobowiązują

się do przestrzegania i

stosowania zasad

obowiązujących w zwiedzanych obiektach.
7. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać.
8. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki.
9. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie zgłaszamy
opiekunowi

lub

kierownikowi

wycieczki.

Należy

informować

opiekunów

o

sytuacjach

niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.
10. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować
opiekuna lub kierownika wycieczki.
11. W trakcie wycieczki zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu pod każdą jego postacią,
zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
12. Wycieczka zostanie zorganizowana przy minimum 30 uczestnikach. W przypadku nie zgłoszenie się
wymaganej ilości uczestników na 7 dni przed terminem wycieczki wycieczka zostaje rozwiązana, a
wpłaty zostaną zwrócone.
13. Uczestnik wycieczki może zrezygnować z udziału z wycieczki na minimum 10 dni przed terminem
wycieczki. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostaną zwrócone gotówką lub przelewem (w
zależności od tego w jakiej formie została wykonana płatność).
14. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed terminem wycieczki nie ma
możliwości rezygnacji z wycieczki z uwagi na poniesione przez organizatora koszty związane z
organizacją wycieczki.
15. Uczestnictwo w wycieczce jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów
Klauzuli RODO stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1. Klauzula RODO
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie zart. 6 ust.1 lit a 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.Urz.UE nr
119, ze zm. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz zgodnie z artykułem z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 288),oświadczam, że wyrażam zgodę
na nieodpłatne i zwielokrotnione publiczne udostępnianie mojego wizerunku wraz z podstawowymi danymi
osobowymi zarejestrowanego podczas Wycieczki do Krakowa w dniu 23.01.2022 r., w tym również w zestawieniu
z wizerunkiem innych osób uczestniczących w w/w. imprezie za pomocą dowolnego medium, w tym strony
internetowej BCK oraz Gminy Biecz.
Jednocześnie zostałem poinformowany/a, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO), zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
ZGODA NA PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w postaci
imienia i nazwiska oraz numeru PESEL Agencji Ubezpieczeniowej w celu zawarcia obowiązkowej polisy
ubezpieczeniowej.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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), dalej „RODO” informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest: Bieckie Centrum Kultury, reprezentowane przez Dyrektora Pawła
Jamro, z siedziba przy ul. Rynek 18, 38-340 Biecz, adres e-mail ok@biecz.pl, tel. 13 44 71 034.
2.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email:
iodo@biecz.pl lub listownie na podany wyżej adres Administratora danych z dopiskiem „Inspektor Ochrony
Danych”, telefonicznie pod numerem 13 44 06 819.
3.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
5.
Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL będą przekazane Agencji
Ubezpieczeniowej w celu zawarcia obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. W innej sytuacji Pani/Pana dane nie
będą przekazywane innym podmiotom, chyba że powinność ta będzie wynikiem obowiązujących przepisów
prawa (np. Archiwum Państwowemu, organom kontrolnym itp.).
6.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.
Dokumentacja zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 3 oraz będzie archiwizowana zgodnie z regulacjami prawnymi.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania rozpatrywane jest z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21
RODO w powiązaniu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych
osobowych.
10.
W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Bieczu Pani /Pana dane
będą przetwarzane w sposób zinformatyzowany jak i tradycyjny, jednakże dane podane przez Panią/ Pana nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

