Regulamin Festiwalu
§1
Nazwa, termin i miejsce Festiwalu
1. Nazwa imprezy: KWK – Kopalnia Wspaniałych Komiksów, Festiwal Komiksów i Gier
Planszowych w Bytomiu.
2. KWK Kopalnia Wspaniałych Komiksów Festiwal Komiksów i Gier Planszowych jest
lokalnym spotkaniem twórców, znawców oraz miłośników komiksów i gier
planszowych. Celem Festiwalu jest promocja szeroko rozumianej sztuki komiksu i gier
planszowych.
3. Festiwal odbędzie się w dniach od 10 do 11 czerwca 2022 r. w gmachu głównym oraz
Rotundzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu, pl.
Jana III Sobieskiego 3, w godzinach od 10.00 do 18.00
§2
Postanowienia ogólne Regulaminu
1. Organizatorem Festiwalu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu, Galeria sztuki
Czorno Izba z Gliwic, organizacja non profit Lokal w Bytomiu.
2. Status patrona, partnera, współorganizatora festiwalu przyznaje wyłącznie
Organizator.
3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Festiwalu będą
przebywały na jego terenie. Każda osoba przebywająca na terenie imprezy w czasie
jej trwania ma obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu imprezy
poprzez określenie podstawowych zasad zachowania się osób obecnych na Festiwalu,
korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza oraz
urządzeń, sprzętu i wyposażenia znajdującego się na niej.
6. Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek
poglądów czy idei politycznych.
7. Wszyscy autorzy i wystawcy biorą udział w Festiwalu na podstawie indywidualnych
zaproszeń skierowanych do nich przez Organizatora Festiwalu.
8. Regulacje zawarte w Regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
§3
Zasady organizacji i porządku obowiązujące na terenie Festiwalu
1. Na teren Festiwalu może wejść osoba, która spełnia następujące warunki:
a) Jest trzeźwa
b) Nie jest pod działaniem środków odurzających lub innych działających podobnie
c) Nie narusza przepisów prawa, tzw. porządku domowego MBP w Bytomiu oraz
postanowień Regulaminu Festiwalu.

2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub osoby będące w stanie
nietrzeźwości a także znajdujące się pod wpływem środków odurzających będą
proszone o natychmiastowe opuszczenie terenu Festiwalu.
3. Zabronione jest wnoszenie na teren Festiwalu przedmiotów mogących stanowić
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Festiwalu.
4. Wszyscy uczestnicy Festiwalu w razie konieczności zobowiązani są do wykonywania
poleceń przedstawicieli Organizatora posiadających identyfikatory.
5. W przypadku zakłócania ładu i porządku domowego MBP oraz rażącego naruszania
zasad Regulaminu Festiwalu przedstawiciel organizatora może zastosować wszelkie
przewidziane prawem środki w celu wyegzekwowania właściwego zachowania się lub
opuszczenia terenu imprezy.
6. W trakcie trwania Festiwalu zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie
treści niezgodnych z polskim prawodawstwem.
7. Zabronione jest zanieczyszczanie terenu na którym odbywa się Festiwal.
8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez siebie zarówno w stosunku do innych uczestników jak i za szkody
wyrządzone w mieniu Organizatora.
§4
1. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu Festiwalu z
powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych lecz od niego niezależnych.
2. Organizator może zmienić program festiwalu bez uprzedzenia i rekompensaty.
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Festiwal lub usunąć z terenu Festiwalu
każdego kto nie stosuje się do porządku domowego MBP oraz postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Organizator może utrwalać przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji, promocji lub
reklamy imprezy. Utrwalanie i rozpowszechnianie przebiegu Festiwalu odbywa się dla
celów jego dokumentacji i promocji przez Organizatora, w oparciu o postanowienia
art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. f 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) (RODO), to jest na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora.
5. Organizator może utrwalać, a następnie rozpowszechniać w celach dokumentalnych
i promocyjnych wizerunek poszczególnych uczestników Festiwalu wyłącznie w
oparciu o dobrowolną, pisemnie wyrażoną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Wzór zgody uczestnika stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem
nieprzestrzegania przez uczestników postanowień zawartych w niniejszym
Regulaminie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez
uczestnika festiwalu szkody, w tym za naruszenie jego wizerunku.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, przy czym
za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które
powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub uznane za niemożliwe ze
względu na występujące okoliczności.
§5
1. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Festiwalu
2. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
3. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy
Regulamin nie traktuje oraz prawo do interpretowania jego zapisów przysługuje
wyłącznie Organizatorowi.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie głównej Organizatora (Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu , pl. Jana III Sobieskiego 3), na jego stronie
internetowej oraz w mediach społecznościowych.

w imieniu Organizatora

Dariusz Kot
Dyrektor MBP w Bytomiu

Klauzula Ogólna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (RODO) Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w
Bytomiu (41–902). Tel. 32 787 06 01 do 03. E–mail: mbp@biblioteka.bytom.pl.
Inspektor ochrony danych
Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: iod@biblioteka.bytom.pl. Inspektor udziela
informacji we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes Administratora), w związku z Pani/Pana udziałem w festiwalu KWK Kopalnia
Wspaniałych Komiksów. Festiwal Komiksów i Gier Planszowych.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów,
w których zostały pozyskane. Zgodnie z procedura retencji danych osobowych w MBP w
Bytomiu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ponadto
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul.
Stawki 2, 00–193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych w
MBP narusza przepisy RODO.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Nie
stosuje się profilowania po stronie Administratora.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Festiwalu

Informuję, że zapoznałam/em się z regulaminem „KWK – Kopalni Wspaniałych Komiksów. Festiwalu
Komiksów i Gier Planszowych” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu
i akceptuję jego treść.
………………………………………………
Data, podpis uczestnika

ZGODA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna, pl. Jana III
Sobieskiego 3, 41–902 Bytom, tel. 32/ 787 06 01 do 03, e–mail: mbp@biblioteka.bytom.pl.
Inspektor Ochrony Danych, e–mail: iod@biblioteka.bytom.pl.
...................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w KWK –
Kopalni Wspaniałych Komiksów. Festiwalu Komiksów i Gier Planszowych;
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem na stronie internetowej
MBP (www.biblioteka.bytom.pl);
 Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem na stronie
bibliotecznego Facebooka (https://pl-pl.facebook.com/biblioteka.bytom/);
 Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku w prasie, Internecie oraz
w telewizji.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia wymienionego
wydarzenia kulturalnego oraz wszystkich, związanych z nim działań promocyjnych. Ma Pani/Pan
prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz
prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać
cofnięta
w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00–193) przy ul. Stawki 2
w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez MBP narusza przepisy
RODO. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą udostępniane innym
podmiotom ani przekazywane do państwa trzeciego.
Podstawę prawną niniejszej zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO).
………..………..………………………………..
Data oraz czytelny podpis

