
 
 

Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  

 
 
1. Przez imprezę rozumie się spotkania autorskie, spotkania DKK,  spotkania z baśnią, spotkania inne, zebrania, 
prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty, przeglądy nowości, dyskusje, konkursy, zgaduj-
zgadule, głośne czytanie, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, gry i 
zabawy, wycieczki, przyjęcia wycieczek w bibliotece, imprezy poza biblioteką, zajęcia rekreacyjne, działania 
projektowe, udział w akcjach ogólnopolskich oraz wszelkie inne wydarzenia i formy działalności kulturalno-
oświatowej organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia (Organizatora). 
 
2. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść 
regulaminu dostępna jest w miejscu imprezy. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem 
przed przystąpieniem do imprezy.  
 
3. Uczestnikami imprez mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, przy czym osoby do 16 roku życia 
zobowiązuje się do podpisania przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie danych 
osobowych - Załącznik nr 1. 
 
4. Uczestnicy imprez będący osobami pełnoletnimi zobowiązują się do podpisania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, co stanowi Załącznik nr 2. 
 
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi, w trakcie imprezy, ponoszą 
rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy 
przedszkolni lub inni opiekunowie grupy. 
 
6. Informacje o imprezie oraz zasady uczestnictwa będą podawane odpowiednio wcześniej we wszystkich 
dostępnych formach. 
 
7. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie zaś inne formy zgłoszeń 
możliwe są po uprzednim porozumieniu z Organizatorem. 
 
8. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje 
kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do 
udziału w imprezie. 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprezy także ich terminów. 
 
10. Osoby uczestniczące w imprezie biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i 
emocjonalnego. 
 
11. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób 
niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup 
zorganizowanych: nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy. 
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w każdym czasie. 
 
13. Zasady uczestnictwa w imprezie lub przebywania na terenie miejsca imprezy mogą być uzupełniane lub 
zmieniane w każdym czasie. 



 
14. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości, jak również 
uwzględnia możliwość zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 mimo podjętych środków ostrożności i 
higieny stosowanych w bibliotece. 
 
15. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo imprezy. Materiały utrwalone przez Organizatora będą 
wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności, rozpowszechniania kultury, 
utrwalania dziedzictwa kulturowego, promocji lokalnych działań, aktywizacji poszczególnych grup społecznych. 
 
16. Uczestnik biorący udział w imprezie organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia wyraża 
nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie swojego 
wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w jej trakcie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach na stronie internetowej Biblioteki, stronie internetowej 
Gminy Witonia, jak również stronach internetowych podmiotów współpracujących z Biblioteką Publiczną 
Gminy Witonia w zakresie realizacji celów statutowych, jak również wykonywanych na zlecenie biblioteki w 
publikacjach, prezentacjach i materiałach ją promujących  a także udostępniane uczestnikom i organizatorom 
imprez. 
 
17. Udział przez Uczestnika w danej imprezie jest jednoznaczny z akceptacją przez niego faktu przetwarzania 
jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia, promocji i udokumentowania danej 
imprezy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej 
dostępnej w Bibliotece i na stronie internetowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE (osoba niepełnoletnia) 
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,  

po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy 

Witonia  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon do kontaktu …………………………………………………………………………………………………………….. 
w bazie danych prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia przy ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia  
 
data…………………………………..                                                                   czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………………. 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe  rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  
zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z  promocją działalności kulturalno-oświatowej 
biblioteki (wystawy, spotkania autorskie, spotkania inne, prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty, przeglądy nowości, dyskusje, 
konkursy, zgaduj-zgadule, głośne czytanie, spotkania z baśnią, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne,  gry i 
zabawy, wycieczki, przyjęcia wycieczek w bibliotece,  imprezy poza biblioteką, zajęcia rekreacyjne, projekty, udział w akcjach ogólnopolskich, inne 
wydarzenia)*. 
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: strona internetowa biblioteki, kronika biblioteki, strona internetowa gminy, strony internetowe podmiotów 
współpracujących z biblioteką,  lokalny serwis informacyjno-ogłoszeniowy ELE24.net, prasa lokalna, publikacje, prezentacje i materiały promujące bibliotekę. 

 
data……………………………………………….                                                czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich, a także możliwości 
żądania usunięcia ich z bazy danych oraz że podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w działalności 
kulturalno-oświatowej biblioteki. 
 
data …………………………………………….                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………........... 
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w Bibliotece i na stronie internetowej. 
Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  dostępny na 
stronie internetowej. 
*niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE (osoba niepełnoletnia) 
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,  
po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon do kontaktu ………………………………………………………………………. 
w bazie danych prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia przy ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia  
 
data…………………………………..                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………………  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe  rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  
zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z  promocją działalności kulturalno-oświatowej 
biblioteki (wystawy, spotkania autorskie, spotkania inne, prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty, przeglądy nowości, dyskusje, 
konkursy, zgaduj-zgadule, głośne czytanie, spotkania z baśnią, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne,  gry i 
zabawy, wycieczki, przyjęcia wycieczek w bibliotece,  imprezy poza biblioteką, zajęcia rekreacyjne, projekty, udział w akcjach ogólnopolskich, inne 
wydarzenia)*. 
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: strona internetowa biblioteki, kronika biblioteki, strona internetowa gminy, strony internetowe podmiotów 
współpracujących z biblioteką,  lokalny serwis informacyjno-ogłoszeniowy ELE24.net, prasa lokalna, publikacje, prezentacje i materiały promujące bibliotekę. 

 
data……………………………………………….                                             czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………………………………………………. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich, a także możliwości 
żądania usunięcia ich z bazy danych oraz że podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w działalności 
kulturalno-oświatowej biblioteki. 
 
data …………………………………………….                                            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………........... 
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w Bibliotece i na stronie internetowej. 
Regulamin uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia dostępny na 
stronie internetowej. 
*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 

 
OŚWIADCZENIE 

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, 
po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Witonia  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon do kontaktu ………………………………………………………………………. 
w bazie danych prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia przy ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia  
 
data…………………………………..                                                                                     czytelny podpis ……………………………………………………………………………..  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe  rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  zgodnie z 
ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z  promocją działalności kulturalno-oświatowej biblioteki 
(wystawy, spotkania autorskie, spotkania inne, prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty, przeglądy nowości, dyskusje, konkursy, 
zgaduj-zgadule, głośne czytanie, spotkania z baśnią, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne,  gry i zabawy, 
wycieczki, przyjęcia wycieczek w bibliotece,  imprezy poza biblioteką, zajęcia rekreacyjne, projekty, udział w akcjach ogólnopolskich, inne 
wydarzenia)*. 
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: strona internetowa biblioteki, kronika biblioteki, strona internetowa gminy, strony internetowe podmiotów 
współpracujących z biblioteką,  lokalny serwis informacyjno-ogłoszeniowy ELE24.net, prasa lokalna, publikacje, prezentacje i materiały promujące bibliotekę. 
 

data……………………………………………….                                                                   czytelny podpis …………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich, a także możliwości 
żądania usunięcia ich z bazy danych oraz że podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w działalności 
kulturalno-oświatowej biblioteki. 
 
data …………………………………………….                                                                     czytelny podpis  ……………………………………………………................................. 
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w Bibliotece i na stronie internetowej. 
Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia dostępny na 
stronie internetowej. 
*niepotrzebne skreślić 

 
Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 
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, 
po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
Witonia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
telefon do kontaktu ………………………………………………………………………. 
w bazie danych prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia przy ul. Stefana Starzyńskiego 6, 99-335 Witonia  
 
data…………………………………..                                                                                 czytelny podpis ……………………………………………………………………………..  
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe  rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia  zgodnie z 
ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele związane z  promocją działalności kulturalno-oświatowej biblioteki 
(wystawy, spotkania autorskie, spotkania inne, prelekcje, odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, warsztaty, przeglądy nowości, dyskusje, konkursy, 
zgaduj-zgadule, głośne czytanie, spotkania z baśnią, imprezy artystyczno-literackie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne,  gry i zabawy, 
wycieczki, przyjęcia wycieczek w bibliotece,  imprezy poza biblioteką, zajęcia rekreacyjne, projekty, udział w akcjach ogólnopolskich, inne 
wydarzenia)*. 
Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: strona internetowa biblioteki, kronika biblioteki, strona internetowa gminy, strony internetowe podmiotów 
współpracujących z biblioteką,  lokalny serwis informacyjno-ogłoszeniowy ELE24.net, prasa lokalna, publikacje, prezentacje i materiały promujące bibliotekę. 

 
data……………………………………………….                                                              czytelny podpis …………………………………………………………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do danych, poprawiania ich, a także możliwości 
żądania usunięcia ich z bazy danych oraz że podanie danych jest dobrowolne, a brak zgody będzie uniemożliwiał wzięcie udziału w działalności 
kulturalno-oświatowej biblioteki. 
 
data …………………………………………….                                                                 czytelny podpis  ……………………………………………………................................. 
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej w Bibliotece i na stronie internetowej. 
Regulaminem uczestnictwa w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia dostępny na 
stronie internetowej. 
*niepotrzebne skreślić  



 
Klauzula informacyjna dotycząca uczestników imprez i wydarzeń organizowanych i/lub współorganizowanych 

przez Bibliotekę Publiczną Gminy Witonia 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Witonia mająca siedzibę pod 
adresem: ul. Stefana Starzyńskiego 6 , 99-335 Witonia.  Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub 
korespondencyjnie pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr tel. 24 356 47 16 oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej:  biblioteka@gminawitonia.pl 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z 
ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@gminawitonia.pl oraz pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1. 
 
2. Twoje dane w postaci fotografii lub filmu zawierającego Twój wizerunek oraz  dane kontaktowe (imię, nazwisko, 
nr tel., adres e-mail) przetwarzane są w celu dokumentowania i promowania i upowszechniania statutowej działalności 
Biblioteki, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji danej imprezy (np. wydawanie imiennych wejściówek, lub 
rezerwacja biletów) oraz w celach informacyjno – promujących kolejne wydarzenia realizowane przez Bibliotekę. 
 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 
udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
 
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych.  
 
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres uzasadniający organizowanie, 
promowanie i dokumentowanie organizowanej imprezy lub wydarzenia. 
 
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również 
masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  
 
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 
 
8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. 
 
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.  
 
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu 
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, 
zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 


