REGULAMIN
W związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19

„Fundacja Przy Plantach”

wprowadza dla uczestników koncertu oraz warsztató zasady bezpiecznego korzystania z
organizowanych 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 do obiektu.
3. Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra, w kolejkach min. 2 metry.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest zachowywać odstęp 1,5m, wyjątkiem są uczestnicy
mający pod opieką:
• dziecko do ukończenia 13. roku życia,
• osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
• osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz
• gdy uczestnikiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagająca opiekuna
• członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.
5. Koncert nie jest imprezą masową.
6. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne ilość uczestników koncertu została
ograniczona.
7. Do udziału w koncercie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej
wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani
też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

8. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Fundacje Przy Plantach jest
równoznaczne z oświadczeniem, że zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby
zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną , a każdy z
domowników jest zdrowy i nie występują u niego objawy COVID-19.
Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się różnymi chorobami, w tym COVID-19.
Zrzekam się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem mnie, jak i moich
domowników COVID-19.
Przyjmuję do wiadomości, że prowadzący zajęcia, organizatorzy wydarzeń nie ponoszą
odpowiedzialności za zachowanie innych uczestników i ewentualne nieprzestrzeganie
reżimu sanitarnego.

9. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Przy Plantach jest
równoznaczne z wyrażaeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia koncertu, zajęć (zgodnie z ustawa z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych( dz. Ustaw z 2018, poz 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
10. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Przy Plantach, jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i publikację zdjęć/materiałów
filmowych z realizacji działań oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zawartego na w/w
materiałach.

11. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Przy Plantach jest
równoznaczne z zapoznaniem się z

następującą klauzulą informacyjną dotyczącą

wydarzenia:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wydarzenia
"Sąsiedzkie Planty" (koncertu i warsztatów) jest Fundacja Przy Plantach, ul. Kutnowska
16, 61-046 Poznań
W sprawach związanych z Pani /Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się
kontaktować na adres e-mail: biuro@przyplantach.pl
Dane będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia w ramach projektu "Sąsiedzkie
Planty"
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w celu wykonania umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy, jeśli podjęcia tych działań żąda osoba, której
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz związku z uzasadnionym interesem

administratora

danych,

którym

jest

zorganizowanie i przeprowadzenia działania

"Sąsiedzkie Planty". W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko oraz
e-mail i/lub numer telefonu
Dane przetwarzane będą przez okres organizowania projektu "Sąsiedzkie Planty" oraz po
jego zakończeniu w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji
międzynarodowej.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania.
Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Zgoda na wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych oraz wykorzystanie
wizerunku obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przekazanych w ramach
działań materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) w
celach informacyjnych, promocyjnych, dokumentacyjnych i rozliczeniowych wynikających z
założeń projektu "Sąsiedzkie Planty".

8. Wejście do lokalu, w którym odbywa się wydarzenie jest równoznaczne z
akceptacją powyższego regulaminu przez uczestnika.

