Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2021 z dnia 27.08.2021 r.

Zasady i ograniczenia uczestnictwa w Imprezach i Seansach
organizowanych przez CSE „Światowid” w Elblągu w okresie trwania
epidemii COVID-19
1. Uczestnik Imprez lub Seansów (dalej: „Uczestnik”) akceptuje warunki ustanowione
w niniejszych Zasadach i ograniczeniach uczestnictwa w Imprezach i Seansach
organizowanych przez CSE „Światowid” w Elblągu w okresie trwania epidemii COVID-19
(dalej: „Zasady”). Uczestnictwo w Imprezie lub Seansie jest równoznaczne z akceptacją
niniejszych warunków, których Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
2. Nieprzestrzeganie Zasad skutkować może niewpuszczeniem na teren organizacji Imprezy lub
Seansu lub koniecznością opuszczenia tego terenu przed zakończeniem Seansu lub Imprezy.
Decyzję każdorazowo podejmuje należycie umocowany Przedstawiciel CSE „Światowid”
w Elblągu.
3. Pracownicy CSE „Światowid” w Elblągu są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa
w Seansie lub Imprezie osobie, która nie przestrzega warunków ustanowionych w niniejszych
Zasadach.
4. W przypadku bezzasadnej odmowy zasłonięcia nosa i ust osoba, która nie będzie
uczestniczyła z tego powodu w Seansie lub Imprezie, nie zachowuje prawa do zwrotu środków
pieniężnych za niewykorzystany bilet.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogranicza się liczbę dostępnych miejsc do
określonego procentowo wskaźnika ustalanego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
który na chwilę sporządzania niniejszego dokumentu stanowi 75% liczby miejsc na sali.
6. Obowiązki Uczestnika Imprezy lub Seansu:
1) kupujący bilet wyraża zgodę:
a) aby jego dane osobowe mogły być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią
COVID-19,
b) na pomiar temperatury ciała metodą bezdotykową,
2) Uczestnik oświadcza, iż - według swojej najlepszej wiedzy - nie jest osobą zakażoną,
a także że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
3) W czasie pobytu na terenie CSE Światowid należy zasłonić usta i nos. Zalecane są
maseczki ochronne FFP2 lub inne środki o wyższym wskaźniku bezpieczeństwa,
Organizator nie zapewnia środków do zasłonięcia ust i nosa,
4) W przypadku zakupu biletu dla osoby zaszczepionej Uczestnik wyraża zgodę na okazanie
certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 przy wejściu na miejsce realizacji Imprezy lub
Seansu. W przypadku nieokazania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 Uczestnik
może nie zostać wpuszczony na Seans lub Imprezę bez prawa do żądania zwrotu ceny
zakupu biletu,
5) po wejściu do obiektu należy zdezynfekować ręce zgodnie z przedstawionymi instrukcjami.
Zaleca się korzystanie z rękawiczek ochronnych,
6) pomimo stosowania środków do zasłonięcia ust i nosa zaleca się utrzymanie bezpiecznego
dystansu,
7) Uczestnik zobowiązuje się stosować do poleceń pracowników CSE „Światowid” w Elblągu.
7. CSE „Światowid” w Elblągu oświadcza, że dane osobowe uczestników Imprez lub Seansów
będzie przetwarzał na następujących zasadach:
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszą informację Pani/Pan otrzymał(a) w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator Danych
Osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych jest:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, z siedzibą przy
pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg, NIP: 578-00-14-019, REGON:
000951445
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CSE Światowid w Elblągu ul. Pl. Kazimierza
Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
- przez e-mail: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl

−

Inspektor Ochrony
Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Inspektor to osoba, z którą
możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w ten
sam sposób, co z administratorem.

Cele przetwarzania
Twoich danych
osobowych
Podstawa prawna
przetwarzania Twoich
danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przekazane nam przy zakupie lub
rezerwacji biletów w celu związanym z realizacją zamówienia.

Okres przechowywania
Twoich danych
osobowych
Odbiorcy Twoich
danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres
maksymalny 3 lat.

Twoje prawa związane
z przetwarzaniem
danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych Twoich
danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby
skorzystać
z
powyższych
praw,
skontaktuj
się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wniesienia
skargi

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:
− na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO)
− art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Poza CSE Światowid Twoje dane zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

