
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020  

 Dyrektora DOK  Darłowo z dnia 28.01.2020 r. 
 
 
 
 
 

Regulamin imprez  
Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

 
 

I. Postanowienie ogólne  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub 

współorganizowanych przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda. 
   
zwanym dalej Organizatorem. 
  
2. Przez Imprezę rozumie się wydarzenia publiczne tj. koncerty, festyny, festiwale, spektakle i 

inne formy teatralne, konkursy, przeglądy, wystawy, wykłady, szkolenia, uroczystości 
państwowe oraz wszelkie inne spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez 
Organizatora. 
  

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na 
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.  
 

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, 
a każda osoba przebywająca na  terenie imprezy w czasie jej trwania jest zobowiązana 
stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.  

 
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprez poprzez określenie zasad 

wstępu i warunków uczestnictwa oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i 
korzystania przez nie z terenu i miejsca, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także 
urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników 
Imprezy . 

 
6. Imprezy masowe organizowane przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda 

objęte są odrębnymi regulaminami. 
 

 
II. Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. 
 

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem. 
  
3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje 

kolejność zgłoszeń.   
 



4. Imprezy otwarte i niebiletowane jeśli nie przewiduje tego informacja o imprezie nie wymagają 
od uczestnika zgłoszenia, a każda osoba obecna na imprezie jest jej uczestnikiem.  

 
5. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom: 
 
a) nie posiadającym biletu, 
 
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 
lub innych podobnie działających środków. 
 
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
 
e) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 
substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy 
do Służb Porządkowych. 
 
6. Wstęp do poszczególnych przestrzeni mają osoby legitymujące się odpowiednim 

Identyfikatorem. 
 

 

III. Zmiany terminu imprezy  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do 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 stronie internetowej , www.dokdarlowo.pl, www.darlowo.pl , facebook: 
Darłowski Ośrodek Kultury lub przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu i/lub 
telefonicznie, a także innych dostępnych dla Organizatora środkach przekazu. 

 

 
IV. Opłaty za imprezy 

 
1. Imprezy są bezpłatne (chyba, że informacja nt. imprezy mówi inaczej) 

 
2. Zakup biletów odbywa się zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych 

imprezy. 
 

3. W przypadku imprez biletowanych jej odwołanie wiąże się ze zwrotem kwoty zakupu 
biletu, gotówką w Sekretariacie na podstawie okazanego właściwego biletu. 

 
 
 
 

http://www.dokdarlowo.pl/
http://www.darlowo.pl/


V. Ochrona danych osobowych 
 

Administratorem danych osobowych jest Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda z 
siedzibą w Darłowie przy Morskiej 56. 
 

1. Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować 
poprzez  maila iod@darlowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

 

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 
użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom  lub instytucjom. Dane 
mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w 
otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach 
promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu 
imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach 
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych Organizatora oraz w celach 
komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.  

 
3. Każdy uczestnik biorący udział w imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora, w sposób i w zakresie wskazanych w rozdz. V, pkt. 5 
Regulaminu. 

 
4. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu 

fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, 
promocyjno-marketingowych Organizatora.  

 
5. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie 

swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez 
ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów 
i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatora,  w 
innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym 
zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach 
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. 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 w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 
6. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda 

Tyrmanda i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany 
zgłosić to pisemnie Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W imieniu dzieci do lat 16 
(zgodnie z RODO) zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.  

 
 
 

mailto:iod@darlowo.pl


 

 
VI. Odpowiedzialność i obowiązki 

 
 

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter 
promocyjny, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych Organizatora.  
 

2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas 
trwania Imprezy, poprzez między innymi: 
 

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się odpowiednim identyfikatorem; 
b) Zaplecze higieniczno-sanitarne; 
c) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 

3. 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 niezgody z ich przeznaczeniem. 

 
4. W załączeniu Klauzula informacyjna (zgodna z RODO) dot. Przetwarzania danych osobowych na 

podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z 
ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – art. 7 ust.1 pkt 18) – stanowiąca 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 
5. Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy 

przekazuje organizator lub współorganizator danej imprezy. 
 

6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 
zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa 
zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy 

obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób 
obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest 
niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu 
znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.  

 
8. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 
 

9. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są 
posiadać ważny Bilet. Brak Biletu jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu 
Imprezy.   

Dyrektor Darłowskiego Ośrodka Kultury im. 
Leopolda Tyrmanda     



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO)                                                                                         
Administrator Danych przekazuje następującą informacje: 
 
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych uczestników imprez jest Darłowski Ośrodek Kultury im. 

Leopolda Tyrmanda z siedzibą przy ul. Morskiej 56 w Darłowie, reprezentowany  przez Dyrektora. 
kontakt: telefon: +48 (94) 314 26 29, e-mail: kultura@darlowo.pl 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  iod@darlowo.pl 
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych 

przez Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z 
zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba 
realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;  

4. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, wykonywania umów, 
zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą wyłącznie w tym celu; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je 
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi 
Danych; 

6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa; 
7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych; 
8. Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: 

a. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora; 
a. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
b. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
c. ewentualnym źródle pozyskania danych; 
d. prawo sprostowania Państwa danych; 
e. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te 

są udostępniane; 
f. planowanego okresu przechowywania danych; 
g. oraz inne wynikające z Rozporządzenia.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia           
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;  
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
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