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Regulamin imprez Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin
(dalej
„Regulamin”) określa zasady udziału
w
imprezach
bibliotecznych
organizowanych
przez
Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzesku, (zwaną dalej Organizatorem). Siedziba
organizatora: Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne im. Jana Pawła II
w Brzesku, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko.
2. Miejscem imprez bibliotecznych jest siedziba główna oraz filie biblioteczne wraz
z terenem wokół budynku.
3. Przez imprezę rozumie się wszystkie wydarzenia promujące czytelnictwo
i Bibliotekę m.in.: wykłady, szkolenia, wystawy, konkursy, recitale, spektakle,
akcje i happeningi, lekcje biblioteczne, spotkania oraz warsztaty organizowane
i / lub współorganizowane przez Organizatora.
4. Udział w imprezach bibliotecznych jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
5. Przed wzięciem udziału w imprezie, Uczestnik powinien zapoznać się
z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi
oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do odwołania.
II. Zasady uczestnictwa
1. Imprezy organizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzesku
oraz w filiach bibliotecznych mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty,
wymagający wcześniejszego zgłoszenia.
2. Do udziału w imprezie, która wymaga uprzedniego zgłoszenia i rejestrowania
uczestnictwa konieczne jest wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w imprezie.
3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji
o imprezie, inne formy zgłoszeń są możliwe za uprzednim porozumieniem
z Organizatorem.
4. W przypadku ograniczonej liczby uczestników o wpisie na listę uczestników
decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia
innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
5. Udział w wybranych imprezach skierowanych do uczestników w konkretnym
przedziale wiekowym wymaga spełnienia kryteriów określonych przez
Organizatora. W przypadku osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku udział
w imprezie jest możliwy tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego, a jeżeli jest to konieczne ze względu na charakter imprezy, pod jego
opieką

6. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z Biblioteki odpowiedzialność za
bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13 roku życia ponoszą rodzice lub
opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele,
wychowawcy lub inni opiekunowie grupy.
III. Zmiana terminu imprezy
1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie
imprez oraz do zmian terminów imprez.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku
wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych
w zawiadomieniu o odwołaniu.
3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu
kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora
oraz na stronie www Biblioteki.
IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak
będą wykorzystywane dane osobowe uczestników imprez, jest Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. Został powołany Inspektor Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się poprzez email:ido@bibliotekabrzesko.pl
lub pod adresem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Plac Targowy
10, 32-800 Brzesko.
2. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika, a jeżeli jest to konieczne, jego rodzica
lub opiekuna prawnego.
3. Organizator przetwarza podane przez Uczestnika dane osobowe w celach:
informacyjno-promocyjnych, statystycznych, w zakresie związanym z organizacją,
przeprowadzeniem i rozliczeniem imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej
z wymienionych powyżej celów przetwarzania, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach
archiwalnych.
5. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody
na dalsze ich przetwarzanie.
6. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

V. Ochrona wizerunku Uczestnika
1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie
zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego. Utrwalone materiały będą
wykorzystywane przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i informacyjno-promocyjnych.

2. Uczestnik imprezy jest informowany poprzez niniejszy regulamin oraz
każdorazowo przed rozpoczęciem imprezy o czynnościach określonych w ustępie
powyżej. Udział w imprezie, jest dobrowolny i bezpłatny, ale uzależniony od
wyrażenia zgody na określone w ustępie poprzednim czynności (wykorzystanie
wizerunku).
3. Udział w imprezie organizowanej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Brzesku oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w kronikach
bibliotecznych, w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora,
w
innych
elektronicznych
środkach
przekazu
zarządzanych
lub
wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach
Organizatora oraz w publikacjach i serwisach internetowych 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.
4. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie
wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
a w szczególności prawo do wynagrodzenia.
VI. Odpowiedzialność
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania
imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody
Organizatora i prowadzącego spotkanie.
2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy
mają charakter edukacyjny, informacyjny, popularyzujący literaturę, naukę,
sztukę i kulturę. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody
powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek
wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności
zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest dostępny:
- w siedzibie Organizatora, Plac Targowy 10
- we wszystkich filiach organizatora na terenie gminy Brzesko
- na stronie internetowej Organizatora: www.bibliotekabrzesko.pl
2.
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą publikowane na stronie
internetowej Organizatora

