
REGULAMIN 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w „Regionalnych Obchodach 

Światowego Dnia Turystyki” wraz z wręczeniem Nagród Marszałka Województwa 

Pomorskiego w tym nagrody Gryfa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w 

województwie pomorskim zwanych dalej Wydarzeniem. 

2. Organizatorem Wydarzenia jest Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, zwany dalej 

Organizatorem. 

3. Wydarzenie obędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 1 

października 2021 roku, chyba że z przyczyn niezależnych od Organizatora konieczna 

będzie zmiana formuły Wydarzenia. W takim przypadku Organizator o powyższym 

niezwłocznie poinformuje zaproszonych Uczestników. 

4. Do udziału w Wydarzeniu uprawnia zaproszenie przesłane przez Organizatora. 

 

Warunki uczestnictwa 

1. Wstęp na teren Wydarzenia jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego  

regulaminu. 

2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zapoznania się z Zasadami i Regulaminami 

obowiązującymi w  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz do przestrzegania 

zawartych w nich wytycznych. 

3. W związku z pandemią wirusa SARS CoV-2 warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o zapoznaniu się z 

wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, które zostały dołączone do zaproszenia i ich 

przestrzegania. Treść oświadczenia o którym mowa wyżej stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

4. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią wirusa SARS CoV-2 na teren Wydarzenia 

zostanie wpuszczona liczba uczestników przewidziana w przepisach prawa oraz regulaminach 

miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.  

5. Organizator Wydarzenia ma prawo utrwalać przebieg wydarzenia za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk w celach promocyjnych i reklamowych oraz wykorzystania ich na 

stronach internetowych oraz profilach w serwisach społecznościowych Organizatora (w 

szczególności: pomorskie.eu, dt.pomorskie.eu, www.facebook.com/pomorskie.travel, 

www.facebook.com/pomorskie.eu). 

6. Uczestnik Wydarzenia przystępując do udziału w nim wyraża zgodę na utrwalenie i 

wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w pkt. 5, bez prawa do wynagrodzenia 

z tego tytułu. 

 

 



Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Wydarzenia w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator o 

powyższym niezwłocznie poinformuje zaproszonych Uczestników 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Organizatora. 

3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą 

ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. 

4. Kwestie sporne oraz nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik do regulaminu 

 

……………………………………………………………………..……………                            ………………………………………………………… 
   Imię i nazwisko        Telefon kontaktowy 

  

Oświadczenie o wytycznych dot. bezpieczeństwa w związku z planowanym udziałem w Regionalnych 

Obchodach Światowego Dnia Turystyki zwanych dalej Wydarzeniem  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego w stanie 

epidemii SARS-CoV-2 obowiązującymi w ECS i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zgodnie z 

wymogami w nich określonymi oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów ostrej infekcji dróg 
oddechowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności; 

2) nie przebywam na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą, 
u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2; 

3) ponoszę pełną odpowiedzialność za oświadczenia dotyczące stanu mojego zdrowia; 
4) mam świadomość możliwości zakażenia wirusem SARS CoV-2 w związku z przebywaniem 

w publicznej instytucji kultury w obecności innych osób; 
5) zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu SARS CoV-2 

obowiązujące w Europejskim Centrum Solidarności. 

 

…………..………..……………………………………………… 
Data i podpis 

Powyższe oświadczenia są  dobrowolne, jednak jego brak będzie skutkował zakazem uczestnictwa w 

wydarzeniu. 

 

Informacja o zaszczepieniu: 

Oświadczam, że upłynęło 14 dni od daty przyjęcia przeze mnie ostatniej dawki szczepionki przeciw 
wirusowi SARS CoV-2, w zależności od wymaganych dawek i wyrażam zgodę na przetwarzanie tej 
informacji przez Organizatora w celu ustalenia liczby osób mogących wziąć udział wydarzeniu.   

 
…………..………..……………………………………………… 

Data i podpis 
Podanie powyższej informacji  jest dobrowolne 

 
Zgoda na publikację wizerunku: 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na rejestrowanie mojego wizerunku i jego publikację utrwalonego 

podczas Wydarzenia i wykorzystanie go przez Organizatora na zdjęciach, filmach i/lub spotach 

promocyjnych publikowanych w: mediach społecznościowych Województwa Pomorskiego (w tym 

facebook.com/pomorskie.travel, facebook.com/Pomorskie.eu), stronach internetowych prowadzonych 

przez Województwo Pomorskie (pomorskie.eu, pomorskie.travel), na kanale Youtube.com. 

 



Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pisząc na adres dt@pomorskie.eu), przy czym cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

cofnięciem zgody. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości że stosownie do postanowień art. 81 ust 2 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych zgoda nie jest wymagana w przypadku  na rozpowszechniania wizerunku 

osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.  

 

 

* niepotrzebne skreślić     …………..………..……………………………………………… 
Data i podpis 

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie powyżej wskazanych moich danych osobowych, 

których zbieranie jest rekomendowane, w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz 

aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona 

brała udział w wydarzeniu. Jednocześnie zobowiązuję się do przekazania informacji  do Departamentu 

Turystyki UMWP (tel. 58 3268350, e-mail: dt@pomorskie.eu), gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie 

bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą 

wskazywać na zakażenie SARS CoV-2.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że organizator wydarzenia jest zobowiązany do przekazania podanych 

danych  osobowych uczestników wydarzenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 

pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym na jego żądanie. 

 

 

* niepotrzebne skreślić     …………..………..……………………………………………… 
Data i podpis 

 

Klauzula informacyjna RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą 
przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 
dt@pomorskie.eu,  tel. (58) 32 68 350. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 



- przetwarzania informacji o zaszczepieniu w związku z uczestnictwem w organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z art. 9 ust.2 lit. a) RODO (tj. zgody) oraz a następnie 

przechowywania przez okres 14 dni zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla 

Instytucji Kultury. 

- potwierdzenia wykonania obowiązków organizatora wydarzenia związanych z epidemią wirusa SARS-

CoV-2 na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO (tj. zgody); 

- udostępnienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na jego żądanie danych 
osobowych  w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, których zbieranie jest rekomendowane, 
aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba 
zakażona brała udział w wydarzeniu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO (tj. zgody); 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z 
przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy 
informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z 
naszymi poleceniami. 

5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przechowywane do czasu zakończenia 
obowiązującego nas okresu archiwizacji, tj. do końca 2031 roku lub do momentu cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody poprzez przesłanie e-maila na adres dt@pomorskie.eu, w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6.  Pozostałe dane  będą przechowywane przez okres 14 dni od wydarzenia  lub do momentu cofnięcia 
przez Panią/Pana zgody poprzez przesłanie e-maila na adres dt@pomorskie.eu, w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych w zakresie informacji o zaszczepieniu będzie podleganie limitom, określonym w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z roku 2021 poz. 861), wydanym 

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z roku 2020 poz. 1845, z późn. zm.), zaś w zakresie pozostałych danych brak 

możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu  oraz  brak możliwości przekazania Pani/Pana danych 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.  
 


