Regulamin organizacji spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki
w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
w czasie trwania epidemii wywołanej wirusem SARS CoV- 2
W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników przed epidemią wywołaną wirusem
SARS CoV-2 i zasadami funkcjonowania wprowadzonymi w Bibliotece Publicznej
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz zasadami reżimu sanitarnego, zgodnie
z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Bibliotekę Narodową, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny
Inspektorat Sanitarny (GIS), zwracamy uwagę, że uczestnictwo w spotkaniu Dyskusyjnego
Klubu Książki organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy wiąże się z akceptacją zasad opracowanych w zakresie zabezpieczenia przed
epidemią COVID-19, z którymi uczestnik zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać
tychże zasad.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału, zakres i miejsce spotkania Dyskusyjnego
Klubu Książki organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, zwanej dalej
Organizatorem.
2. Miejscem spotkania jest filia Organizatora: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 64 przy ul. Radzymińskiej 121, 03-560 Warszawa.
3. Udział w spotkaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników spotkania. W takim
przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej
www.multibiblioteka.waw.pl oraz za pośrednictwem plakatów o konieczności zgłoszenia
udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych
oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia, które nie spełniają
wymagań formalnych lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Organizator będzie utrwalał fotograficznie i filmowo spotkanie. Materiały utrwalone przez
Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej działalności,
poprzez zamieszczanie w kanałach komunikacji Organizatora, a w szczególności na stronie
internetowej:
www.multibiblioteka.waw.pl,
profilu
Facebooka:
www.facebook.com/BibliotekaTargowek/
oraz
w
serwisie
YouTube.
- Zgoda na przetwarzanie danych _ dotyczy osoby pełnoletniej – Załącznik nr 1
- Zgoda na przetwarzanie danych _ dotyczy osoby niepełnoletniej – Załącznik nr 2
6. Informacje o spotkaniu oraz zasady uczestnictwa będą podawane odpowiednio wcześniej
we wszystkich dostępnych formach.
Zgłoszenie uczestnictwa i zasady organizacji spotkania
1. Uczestnicy dokonują zgłoszenia w sposób zamieszczony w informacji o spotkaniu.
2. Liczba uczestników jest ograniczona.
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3. W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników spotkania, Organizator
wprowadził limit użytkowników przebywających jednorazowo w poszczególnych filiach
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – załącznik nr 3.
4. Uczestnik spotkania ma obowiązek:
- osłaniania ust i nosa,
- dezynfekcji rąk,
- zachowania dystansu społecznego.
5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, stosuje się procedury postępowania w przypadku
podejrzenia
u
osoby/użytkownika
zakażenia
koronawirusem,
zgodnie
z §9 Zarządzenia nr 12/2021 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2021 roku: www.multibiblioteka.waw.pl/wpcontent/uploads/2021/08/zarzadzenie-nr-12-z-2021-scalone.pdf
6. Po spotkaniu następuje wietrzenie sali.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie spotkania.
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik, który nie stosuje się do wytycznych regulaminu może być pozbawiony prawa
do uczestniczenia w spotkaniu.
2. Zaleca się śledzenie na bieżąco komunikatów
Biblioteki:www.multibiblioteka.waw.pl
oraz
na
www.facebook.com/BibliotekaTargowek/
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na stronie
profilu

internetowej
Facebooka:

ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ___________________________________________ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku, utrwalonego podczas wydarzeń (dalej:
„Wydarzenia”), organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa („Administrator Danych”) w celu umieszczania
danych osobowych, w tym wizerunku, we wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących
Wydarzenia lub działalność statutową Administratora Danych, w tym na stronie internetowej
https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych przez okres
5 lat.

Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

______________________________________
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) _ dalej RODO,
informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
(„Administrator Danych”).

I.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291
Warszawa („Administrator Danych”).

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem
e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl

1.

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. udziału Pani/Pana w działaniach kulturalno-edukacyjnej Biblioteki Publicznej Targówek m.
st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa;

2. rozpowszechniania

przez Bibliotekę Publiczną Targówek m. st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, Pani/Pana wizerunku
utrwalonego podczas wydarzeń organizowanych w Bibliotece, w szczególności we wszelkich
materiałach
informacyjnych,
w
tym
stronach
internetowych
https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych
przez okres 5 lat.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
poprzez
przesłanie
takiego
żądania
do
Administratora
Danych
na
adres
e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1.

prawo do żądania dostępu do swoich danych;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe
można żądać ich usunięcia);

4.

prawo do przenoszenia danych;

5.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie
iod@multibiblioteka.waw.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

pod

adres

email:

ZGODA NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja,

___________________________________________,

PESEL

______________________,

(imię i nazwisko)

działając jako przedstawiciel ustawowy mojego dziecka ________________________________________ ,
(imię i nazwisko dziecka)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w postaci imienia i nazwiska
oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego podczas wydarzeń (dalej: „Wydarzenia”), organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85,
03-291 Warszawa („Administrator Danych”) w celu umieszczania danych osobowych, w tym wizerunku, we
wszelkich materiałach informacyjnych oraz promujących Wydarzenia lub działalność statutową
Administratora Danych, w tym na stronie internetowej https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach
społecznościowych Administratora Danych przez okres 5 lat.
Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych,
co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem mojej zgody.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

______________________________________
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.) _ dalej RODO,
informujemy, że:
Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa
(„Administrator Danych”).

I.

Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jak również danych osobowych
Pani/Pana
dziecka,
jest
Biblioteka
Publiczna
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291
Warszawa („Administrator Danych”).

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem
e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl

1.

2. pisemnie przesyłając korespondencję na adres:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy
ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. udziału Pani/Pana dziecka w działaniach kulturalno-edukacyjnej Biblioteki Publicznej
Targówek m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291
Warszawa;

2. rozpowszechniania

przez Bibliotekę Publiczną Targówek m. st. Warszawy
z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, Pani/Pana dziecka
wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń organizowanych w Bibliotece, w szczególności we
wszelkich
materiałach
informacyjnych,
w
tym
stronach
internetowych
https://www.multibiblioteka.waw.pl/ oraz portalach społecznościowych Administratora Danych
przez okres 5 lat.
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
poprzez
przesłanie
takiego
żądania
do
Administratora
Danych
na
adres
e-mail: iod@multibiblioteka.waw.pl lub na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1.

prawo do żądania dostępu do swoich danych;

2.

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3.

prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe
można żądać ich usunięcia);

4.

prawo do przenoszenia danych;

5.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania swoich praw może Pani/Panu skierować żądanie
iod@multibiblioteka.waw.pl lub udać się do siedziby Administratora Danych.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

pod

adres

email:

