
 

REGULAMIN ZAJĘĆ POCZAS FERII ZIMOWYCH 2020 W POWIATOWEJ 

 I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BRZESKU 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem zajęć jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku. 

 2. Organizację zajęć określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”),  

który wchodzi w życie z dniem jej rozpoczęcia i obowiązuje do czasu jej zakończenia.  

3. FERIE ZIMOWE 2019 w Bibliotece” odbędą się w terminie, w godz. 10.00-11.30  

4. Miejsce: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku, pl. Targowy 10, 32-800 
Brzesko. 

5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 

6. Zajęcia dla dzieci w wieku od 6-12 lat.  

7. Uczestniczyć w zajęciach feryjnych mogą tylko dzieci posiadające własną kartę czytelnika. 

§ 2 ZASADY 

1. Niepełnoletni uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi 
pieczę (rodziców/opiekunów prawnych). 

 2. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się, stosowania się do 
poleceń bibliotekarzy, zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz dbania o mienie Biblioteki.  

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłków ani napojów. 

 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione w czasie zajęć. 

 6. Organizator zastrzega prawo do zmian.  

§ 3 ZASTRZEŻENIA PRAWNE  

1. Uczestnictwo w zajęciach podczas ferii zimowych jest równoznaczne z udzieleniem 
na rzecz Organizatora nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć 
z wizerunkiem uczestników, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną 
działalnością prowadzoną przez Organizatora, przede wszystkim zamieszczanie w 
bezpłatnych publikacjach (drukowanych) dotyczących Organizatora, wykorzystanie w 
opracowaniu materiałów promocyjnych dotyczących Organizatora oraz umieszczenie 
na stronach Organizatora: bibliotekabrzesko.pl ,facebook.- tylko tutaj trzeba wpisać 
adres facebook 



2. Ochrona danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane  dane osobowe jest  Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną z siedzibą 
w BRZESKU, UL.PLAC TARGOWY 10; 
2)  został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez 
email: ido@bibliotekabrzesko.pl lub pod adresem PiMBP ul. Plac Targowy 10, 32-800 
Brzesko; 
3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

•  realizacji zajęć feryjnych prowadzonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Brzesku. 
Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust.1 a ) i c) (tj. wyrażonej 
zgody, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze). 

4) Odbiorcą danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy 
uprawnione  na podstawie przepisów prawa. 
5)  Dane osobowe będą przechowywane do czasu: 

• cofnięcia zgody,  

• trwania i rozliczenia nagród w przypadku organizowania konkursów, zajęć oraz 
akcji promocyjnej. 

6) Administrator informuje o  prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 
prawie do  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
7) Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w  momencie stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.; 
8) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich nie podanie będzie 
wiązało się z brakiem możliwości udziału w  zajęciach  feryjnych  organizowanych przez 
PiMBP w Brzesku. 
 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do udziału w zajęciach podczas ferii zimowych jest jednoznaczne  
z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.  


