
Szanowni Państwo, 

 

w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach 

wprowadza dla UCZESTNIKÓW KONCERTÓW  

REGULAMIN BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z PLENEROWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

 

1.    W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania 

nosa i ust (każdy indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej). 

2.    Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy. 

3.    Obowiązuje zachowanie dystansu min. 2 metry. 

4.    Każdy uczestnik zobowiązany jest zajmować miejsca siedzące ustawione przez Organizatora min. 

2 metry od siebie, wyjątkiem są uczestnicy mający pod opieką: 

•    dziecko do ukończenia 13. roku życia; 

•    osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

•    gdy uczestnikiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagająca opiekuna; 

•    członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym. 

5. Maksymalna ilość osób uczestniczących w imprezie nie może przekroczyć 150 osób. 

6. Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest w dniu jej organizacji do wypełnienia oświadczenia 

o stanie zdrowia i świadomości ryzyka stanowiącego załącznik do regulaminu.   

7. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU 
PRAWACH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W PAWŁOWICACH W CELU OCHRONY ZDROWIA 
I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Pawłowicach przy  

ul. Zjednoczenia 67. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. 
2. Dane osobowe, w tym dane kontaktowe oraz informacje o stanie zdrowia, będą przetwarzane w celu 

ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) 

oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. 

3. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu 

do  wnioskowania o posiadaniu przez konkretną osobę fizyczną określonych cech. 

5. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia (w określonych prawem przypadkach), ograniczenia 

przetwarzania (w określonych prawem przypadkach), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni. 

 

 


