Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych
organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Suwalskim Ośrodku
Kultury (SOK).
2. Przez imprezę rozumie się każde wydarzenie kulturalne biletowane i niebiletowane organizowane
przez SOK, jak i przez podmioty trzecie, którym SOK umożliwia organizację imprezy, zarówno
w przestrzeni SOK, jak i w plenerze
3. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu we wszystkich jego
aspektach.
4. W przypadku imprez, na które obowiązują bezpłatne wejściówki, osoby spóźnione będą mogły
zająć miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana
w imprezie. Wcześniejsze wejście na widownię jest możliwe tylko za zgodą pracownika obsługi
sali i wyłącznie na miejsca przez niego wskazane.
5. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprez SOK jest
ZABRONIONE.
6. Osoby posiadające telefony komórkowe zobowiązane są do ich wyłączenia i nie korzystania
z nich na widowni.
7. Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
8. Na terenie SOK obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych.
9. Każdy przebywający na terenie SOK jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów
BHP, ppoż., oraz wskazówek obsługi SOK.
10. Osoby niestosujące się do regulaminu, instrukcji pracowników SOK lub powodujący zagrożenie
dla bezpieczeństwa pozostałych osób, zostaną poproszone o opuszczenie budynku.
W szczególności dotyczy to osób niestosujących się do zakazu używania aparatów
fotograficznych oraz kamer.
II. Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika
1. Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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: RODO)
informujemy, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika imprezy, w tym jego wizerunku, jest SOK,
który zapewnia im należytą ochronę,
b) inspektorem ochrony danych osobowych w SOK jest Dorota Skłodowska, adres
e-mail: dorota.sklodowska@soksuwalki.eu,
c) SOK zastrzega
fotograficznego,

sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,

archiwizacyjnych, promocyjnych i marketingowych oraz w celach należytego wykonania
zadań statutowych SOK oraz obowiązków prawnych i umownych
d) udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie
poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych na stronie internetowej
SOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, w tym mediach, z zastrzeżeniem,
że fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą stanowić jedynie ilustrację do
relacji z wydarzeń bądź ich promocji, Wykorzystywanie ich w innym zakresie jest
niedozwolone,
e) każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez SOK i nie wyraża zgody na
przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, w nagraniach filmowych oraz
zdjęciach wykonywanych przez SOK w celach promocyjnych, dokumentacyjnych,
archiwizacyjnych, promocyjnych i marketingowych, jest obowiązany do niezwłocznego
zgłoszenia tego faktu telefonicznie lub pisemnie Inspektorowi Ochrony Danych
Osobowych SOK,
f) Uczestnik ma prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia, przenoszenia danych, cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych, w tym wizerunku, oraz ograniczenia ich przetwarzania,
g) niezbędne informacje o sposobie, celach przetwarzania danych osobowych Uczestnika
znajdują się w Ogólnej Klauzuli Informacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury dostępnej na
stronie SOK www.soksuwalki.eu.

