
REGULAMIN III KOSZALIŃSKIEGO KONGRESU KULTURY

§ 1. Postanowienia ogólne

1.  III  Koszaliński  Kongres  Kultury,  zwany  w  dalszej  części  Regulaminu
„Kongresem”, odbywa się                 w dniach 14-15  października 2022  r. w
siedzibie  Centrum Kultury 105 w Koszalinie przy                        ul. Zwycięstwa
105  oraz galerii Amfiteatru przy ul. Piastowskiej 7.

2. Organizatorami Kongresu są: Urząd Miejski w Koszalinie i Centrum Kultury
105  
w Koszalinie  (samorządowa  instytucja  kultury  wpisana  do  rejestru  instytucji
kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin pod numerem 2) z siedzibą
przy ul. Zwycięstwa 105  w Koszalinie.

3.  Przepisy  niniejszego  Regulaminu  stanowią  integralną  część  udziału  w
Kongresie i obowiązują wszystkich zrejestrowanych Uczestników.

4.  Oficjalny  serwis  internetowy  Kongresu  znajduje  się  pod  adresem:
http://koszalin.pl                       w zakładce III Koszaliński Kongres Kultury.

§ 2. Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem  udziału  we  wszystkich  wydarzeniach   odbywających  się  w
ramach  Kongresu                 w dniach 14-15  października 2022  r. jest
zgłoszenie  uczestnictwa  w  Kongresie  poprzez  wypełnienie  formularza
zgłoszeniowego dostępnego na stronie www:  http://koszalin.pl                 w
zakładce III Koszaliński Kongres Kultury.

2. Podanie  danych  osobowych  niezbędnych  do  złożenia  formularza
rejestracyjnego  jest   jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  ich
przetwarzanie.

3.   Termin  nadsyłania  zgłoszeń  uczestnictwa  w  Kongresie  upływa  dnia   9
października   2022  r.  
o godz. 24:00. 

§ 3. Obecność podczas Kongresu

1.  Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić się do   stanowisk  rejestracyjnych
mieszczących się w galerii Amfiteatru (14.10.22) oraz w Centrum Kultury 105 w
Koszalinie  (15.10.22).  Uczestnik  powinien  na  prośbę  osób  obsługujących
stanowisko  rejestracyjne  przedstawić  dokument  potwierdzający  swoją
tożsamość.

2.  Przy  stanowisku  rejestracyjnym  każdy  z  zarejestrowanych  Uczestników
otrzyma pakiet materiałów kongresowych, w tym identyfikator umożliwiający
wstęp  na  wszystkie  wydarzenia   Kongresowe.  Uczestnik  nie  ma  prawa
przekazywania własnego identyfikatora osobom trzecim.
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3.  Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione  bądź
pozostawione podczas Kongresu.

4.   Z  chwilą  dokonania  rejestracji  każdy  Uczestnik  Kongresu  udziela
Organizatorom  Kongresu   zgody  na  przetwarzanie    danych  osobowych
zawartych  w    formularzu  zgłoszenia  na   potrzeby  związane  z   realizacją
Kongresu.

5.   Z  chwilą  dokonania  rejestracji  każdy  Uczestnik  Kongresu  udziela
Organizatorom Kongresu nieodwołalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie
swojego  wizerunku  w  wykonywanych  podczas  Kongresu  rejestracjach
fotograficznych  lub  wideo  (zdjęcia,  filmy,  audio/wideo)  wraz  z  prawem
wielokrotnego  wykorzystywania  wykonanych  rejestracji,  bez  konieczności
każdorazowego  ich  zatwierdzania  przez  Użytkownika.  Udzielona  zgoda  ma
charakter bezterminowy oraz nie jest ograniczona terytorialnie. Organizatorzy
mają prawo  do wykorzystania wizerunku Uczestnika                 w celach
związanych z organizacją Kongresu oraz w związku z działalnością prowadzoną
przez Organizatorów. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu lub wprowadzenia
zmian                            w programie Kongresu.

7.  Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz
stosowania się do zaleceń Organizatorów w zakresie użytkowania obiektów, w
których odbywa się Kongres.

§ 4. Informacja organizatora o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art.  13 ust.  1 i  2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679              z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO)
uprzejmie informujemy, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  Miasto  Koszalin  reprezentowane
przez Prezydenta Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-
mail: koszalin@um.koszalin.pl

2.  W  Urzędzie  Miejskim  w  Koszalinie  został  wyznaczony  Inspektor  Ochrony
Danych:  Mariusz  Krasicki  Urząd  Miejski  ul.  Rynek  Staromiejski  6-7  e-mail:
iodo@um.koszalin.pl

3.  Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  art.6  ust  1  lit.  a  RODO  na
podstawie art.  7 ust.  1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie
gminnym ((Dz.U.  z  2022  r.,  poz.  559  z  późn.  zm.)  oraz  §  20  ust.  1  pkt  2
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miejskiego  w  Koszalinie,  stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia z
dnia 24 lutego   2021 r.

4. W  celu realizacji zadań związanych z organizacją III Koszalińskiego Kongresu
Kultury Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Centrum Kultury 105
w Koszalinie, które jest współorganizatorem wydarzenia.



5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą 
przechowywane do 31.10 2032 roku,  a następnie zostaną komisyjnie 
zniszczone.

6. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana 
danych osobowych;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych 
osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 
gdyż przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych,

7. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie
można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili  wycofania zgody.
Wszelkie czynności związane                          z przetwarzaniem danych
dokonane  przed  wycofaniem  pozostają  zgodne  z  prawem.  bez  wpływu  na
zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody
przed jej cofnięciem.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.  Organizator  może  zmienić  termin  i  miejsce  Kongresu  ze  wskazaniem
przyczyn.

2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej
Kongresu  oznacza  akceptację  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  a  także
przestrzegania  przepisów  porządkowych  oraz  wszelkich  innych  ustaleń
dokonanych między Uczestnikiem Organizatorem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie
internetowej: http://koszalin.pl  w zakładce III Koszaliński Kongres Kultury.
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