Regulamin
Mikołajek dla dzieci
w dniu 3 grudnia 2022 r.
1. Organizacja Mikołajek dla dzieci w dniu 3 grudnia 2022 r. odbywa się na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnictwo w Mikołajkach jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
3. Miejscem odbywania się Mikołajek jest Duża Aula Gmachu Głównego Politechniki
Warszawskiej przy plac Politechniki 1.
4. Organizatorem Mikołajek jest Politechnika Warszawska - Dział Socjalny oraz Biuro
Komunikacji i Promocji.
5. Podczas trwania imprezy „mikołajkowej” odpowiedzialność za swoje dzieci ponoszą
Rodzice/Opiekunowie.
6. Zdjęcia z Mikołajem swoim dzieciom wykonują Rodzice/Opiekunowie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa dziecka w Mikołajkach, a
także może poprosić Rodziców/Opiekunów o wcześniejsze opuszczenie przez dziecko
imprezy „mikołajkowej”, w przypadku jeżeli swoim zachowaniem zagraża ono
bezpieczeństwu innych jej uczestników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz krzywdy powstałe w związku
z niewłaściwym przestrzeganiem Regulaminu przez uczestników i z ich winy.
9. Za rzeczy pozostawione podczas imprezy „mikołajkowej” Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Organizator ma prawo utrwalać przebieg Mikołajek za pomocą systemów
umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku dla celów dokumentacji oraz promocji
lub reklamy Organizatora oraz sponsorów i samych Mikołajek. Wizerunek osób
przebywających w miejscu odbywania się Mikołajek może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,
reklamowych oraz promocyjnych.
11. W Mikołajkach zabrania się udziału osobom chorym na COVID-19 lub wykazujących
symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
12. Osoba uczestnicząca w Mikołajkach przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w nich
wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu.

13. Osoby uczestniczące w Mikołajkach są obowiązane do przestrzegania obowiązujących
na dzień organizacji Mikołajek nakazów, zakazów i ograniczeń zawartych w aktach
prawnych wydawanych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
obowiązującym na terenie RP stanem zagrożenia epidemicznego w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wytycznych w zależności od
zmieniającej się sytuacji epidemicznej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika
Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą
przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD)
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować
się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu
przeprowadzenia i udokumentowania wydarzenia – podstawą do przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką
przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do
przenoszenia danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom),
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty
przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności
mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. Politechnika

Warszawska

nie

wykorzystuje

w

stosunku

do

Pani/Pana

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania
Pani/Pana.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
uniemożliwia Pani/Panu udział w Mikołajkach.
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieokreślony oraz przez okres
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy.

