REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KIERMASZU
W RAMCH PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIACH OD 29 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU
Kiermasz podczas projektu „Czyste Tatry” ma odbywać się w dniach od 29 do 30 czerwca 2018 roku. Miejscem kiermaszu
jest teren Górnej Równi Krupowej w Zakopanem, użyczonej od Gminy Miasta Zakopane. Szczegółowe określenie miejsca
kiermaszu zostanie dokonane przez organizatora projektu „Czyste Tatry” tj. Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w
Krakowie, dalej „Organizator Projektu”, wraz ze wskazaniem miejsca ustawienia stoiska dla uczestnika kiermaszu.
1.
Miejsce ustawienia stoiska jest udostępniane uczestnikowi kiermaszu nieodpłatnie. Uczestnik kiermaszu jest związany
wskazaniem miejsca dokonanym przez Organizatora Projektu. Uczestnik kiermaszu nie może samowolnie zmieniać
miejsca ustawienia stoiska.
2.
Uczestnik kiermaszu odpowiada za swoje stoisko i towary na nim wystawione. Organizator Projektu nie zapewnia
ochrony stoisk i nie ponosi odpowiedzialności za zgubione bądź skradzione towary należące do uczestnika kiermaszu.
3.
Kiermasz jest czynny w godzinach od 9:00 do 21:00 w dniach od 29 do 30 czerwca 2018 roku.
4.
Uczestnik kiermaszu może korzystać ze stoiska poza godzinami otwarcia stoiska, o których mowa w punkcie 3
powyżej.
5.
Uczestnik kiermaszu jest uprawniony do korzystania z sanitariatów mieszczących się na terenie, gdzie organizowany
jest kiermasz. Sanitariaty znajdują się w oznaczonych miejscach.
6.
Organizator Projektu nie zapewnia miejsc parkingowych dla pojazdów uczestnika kiermaszu.
7.
Organizator Projektu zapewnia doprowadzenie do stoiska energii elektrycznej. Uczestnik kiermaszu zobowiązany jest
do pokrycia kosztów energii elektrycznej w kwocie wskazanej przez licznik energii elektrycznej.
8.
Uczestnik kiermaszu odpowiada za porządek na własnym stoisku. Po zakończeniu kiermaszu uczestnik kiermaszu
zobowiązany jest doprowadzić teren, na którym zlokalizowane było stoisko, do stanu poprzedniego.
9.
Donoszenie i uzupełnianie materiałów i scenografii części ekspozycji możliwe jest wyłącznie po godzinach
zamknięcia lub przed otwarciem stoiska.
10. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
11. Na terenie, gdzie organizowany jest kiermasz, zabrania się:
a) palenia ognisk,
b) palenia papierosów,
c) używania otwartego ognia,
d) używania butli gazowych,
e) grillowania poza miejscem do tego wyznaczonym,
f) używania bez zgody biura Organizatora Akcji wszelkich urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki,
itp.),
g) podłączania się do sieci elektrycznej,
h) ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
i) dewastowania infrastruktury terenu,
j) zakłócania porządku,
k) zaśmiecania terenu,
l) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni,
m) wnoszenia alkoholu i środków odurzających,
n) wprowadzania zwierząt.
12. W razie jakichkolwiek uchybień lub spostrzeżonych zagrożeń wszystkie informacje kierować proszę do biura
Organizatora Projektu.
13. Należy stosować się do zgodnych z prawem poleceń przedstawicieli biura Organizatora Projektu i agencji ochrony.
14. Każdy uczestnik kiermaszu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Osoby nie przestrzegające
powyższego regulaminu zostaną wydalone poza teren, gdzie organizowany jest kiermasz, a ich stoiska usunięte.
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Ja niżej podpisany/podpisana*:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Reprezentujący/reprezentująca* podmiot:
Nazwa:
Adres:
Oświadczam, że:
1. zapoznałem/zapoznałam* się z regulaminem dla uczestników kiermaszu w ramach projektu „Czyste Tatry”, w dniach TAK/NIE*
od 29 do 30 czerwca 2018 roku;
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli
Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie w celu uczestniczenia w kiermaszu;

TAK/NIE*

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” TAK/NIE*
z siedzibą w Krakowie, moich danych osobowych w celach marketingowych.
4. Wyrażam zgodę na używanie przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z
TAK/NIE*
siedzibą w Krakowie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu
bezpośredniego, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatora projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z
siedzibą w Krakowie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie
z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

TAK/NIE*

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wizerunku przez organizatora
projektu „Czyste Tatry”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie zwanego dalej
Organizatorem.
Wyrażona przeze mnie zgoda obejmuje prawo Organizatorowi do:
a) utrwalenia mojego wizerunku w postaci zdjęć cyfrowych i materiału filmowego i korzystania z niego poprzez,
zwielokrotnianie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez konieczności każdorazowego zatwierdzania danej
czynności oraz bez konieczności uiszczania na moją rzecz wynagrodzenia z tego tytułu;
b) wykorzystania mojego wizerunku lub/i mojego imienia i nazwiska w materiałach marketingowych i
szkoleniowych (ulotkach, folderach, prezentacjach, filmach);
c) wykorzystania mojego wizerunku na stronie internetowej Organizatora, kanale filmowym You Tube
Organizatora.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że moje dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu
przygotowania materiałów w formie drukowanej, filmów video lub strony internetowej.
Oświadczam, że poinformowano mnie, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

TAK/NIE*

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU DLA UCZESTNIKÓW KIERMASZU
W RAMCH PROJEKTU „CZYSTE TATRY”, W DNIACH OD 29 DO 30 CZERWCA 2018 ROKU
(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z ART. 13)

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański
8/IV piętro, 31-011 Kraków
2.
Kontakt z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email info@czystapolska.org.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) realizacji umowy uczestnictwa w kiermaszu - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO),
b) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia - marketing
własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4.
Kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, dane adresowe.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub inne
zewnętrzne podmioty wspierające Stowarzyszenie „Czysta Polska” w zakresie usług informatycznych, księgowych lub
współpracujących z Stowarzyszenie „Czysta Polska” w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem „Czysta Polska” i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
6.
Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia umowy
w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody to – do
czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu.
8.
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub
wykonania danej usługi, a także udzielenia świadczenia.
11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Potwierdzam,
że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje
12.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)
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