Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Orych
dnia 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.075.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez Gminy Miasto Marki
Na podstawie art.
31, w związku
z art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin imprez Gminy Miasto Marki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 określa zasady udziału w imprezach organizowanych lub
współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Marki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.075.2019
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 5 czerwca 2019 r.
Regulamin imprez Gminy Miasto Marki
I. Postanowienie ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin imprez Gminy Miasto Marki zwany dalej Regulaminem określa zasady
organizacyjne udziału w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Marki
zwanego dalej Organizatorem.
2. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu na którym się ona odbywa, w tym z urządzeń
znajdujących się i udostępnionych na tym terenie.
3. Uczestnictwo
w imprezie
oznacza
i zobowiązanie do jego przestrzegania.

akceptację

postanowień

niniejszego

Regulaminu

4. Przez imprezę rozumie się wydarzenia publiczne takie jak: wykłady, szkolenia, koncerty, pikniki,
konkursy, zawody sportowe, uroczystości kulturalne, patriotyczne oraz wszelkie inne wydarzenia
organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
5. Organizator zapewnia bezpłatny wstęp na imprezę. Impreza ma charakter ogólnodostępny i otwarty
chyba, że jej charakter wymaga zgłoszenia uczestnictwa lub uiszczenia opłaty na zasadach podanych
w odrębnej informacji o danej imprezie.
§ 2. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) zmian w przebiegu imprezy bez uprzedzenia,
2) odwołania imprezy z uzasadnionych powodów.
2. Organizator jest uprawniony dokonywać wszelkich zmian w przebiegu imprezy z powodów
nieprzewidzianych, nieuniknionych i niezależnych od niego.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Uczestnikom albo osobom chcącym
wziąć udział w imprezie nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakakolwiek rekompensata chyba, że zapisy
odrębnej umowy postanowią inaczej.
§ 3. 1. Organizator nie dopuszcza wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie
działających a także flag, transparentów, ulotek, plakatów i innych materiałów o treściach rasistowskich,
ksenofobicznych oraz propagandowych.
2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na terenie imprezy osobom:
1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie
działających,
2) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne,
materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie
działające a także flagi, transparenty, ulotki, plakaty lub inne materiały o treściach rasistowskich,
ksenofobicznych oraz propagandowych,
3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

albo

w inny

sposób

stwarzającym

zagrożenie

4) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę masową.
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3. Organizator imprezy może wezwać uczestnika, który zakłóca ład i porządek do właściwego zachowania
się a w przypadku dalszego niewłaściwego zachowania może wezwać tego uczestnika do opuszczenia terenu na
którym odbywa się impreza, w tym zastosować wszelkie dostępne środki umożliwiające wyegzekwowanie
przedmiotowego żądania.
4. Jeżeli Organizator udostępnia Uczestnikom imprezy sprzęt np. krzesła, ławki, itp., Uczestnicy są
zobowiązani do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie niszczenia go, nie wynoszenia poza
teren na którym odbywa się impreza oraz zwrotu na każde żądanie Organizatora lub osoby obsługującej
imprezę.
5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania i stosowania się do poleceń służb i osób odpowiedzialnych
za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
6. W czasie imprezy nie dopuszcza się prowadzenia agitacji politycznej oraz prezentowania jakichkolwiek
treści lub zachowań niezgodnych z przepisami prawa.
§ 4. 1. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji dodatkowych, szczegółowych regulaminów
dotyczących poszczególnych imprez lub miejsc organizacji imprez.
2. Niniejszy Regulamin oraz regulaminy wymienione w ust.1 są dostępne poprzez:
1) publikację na stronie internetowej: www.marki.pl,
2) na tablicach ogłoszeniowych,
3) w siedzibie Organizatora.
II. Odpowiedzialność
§ 5. 1. Uczestnik przebywa na imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Osoby uczestniczące w imprezie biorą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia
fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki uczestników.
3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad osobami niepełnoletnimi w trakcie imprezy ponoszą
rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (przedszkolnych)
nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.
4. Odpowiedzialność za stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich
biorących udział w imprezie spoczywa na osobach, o których mowa w ust. 3.
5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną za szkody przez niego wyrządzone innym
osobom uczestniczącym w imprezie w tym za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich
w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych
w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wydarzeń wynikających z nieprzestrzegania przez
Uczestników postanowień Regulaminu lub poleceń służb i osób odpowiedzialnych za ochronę
i bezpieczeństwo podczas imprezy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie
zewnętrzne pozostające poza kontrolą Organizatora, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec. Za
siłę wyższą uznaje się w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne, a także
działania władz państwowych w zakresie tworzonych przepisów mających wpływ na organizację imprez.

Id: 6858E3AB-60C4-470E-A792-D569DDE118D9. Podpisany

Strona 2

III. Ochrona danych osobowych
§ 6. 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji zadań
statutowych gminy w tym m.in. w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie
utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno - marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, promocyjno marketingowych, itp.
4. Udział w imprezie oznacza dobrowolne oraz bezpłatne wyrażenie przez Uczestnika zgody na utrwalenie
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach
internetowych prowadzonych przez Organizatora oraz na portalach społecznościowych w ramach profilu
Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym
zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich,
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować
informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innych celach jest
zabronione.
5. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego
w celach zarobkowych.
6. Organizator nie przetwarza tj. w szczególności nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych.
8. Każdy, kto uczestniczy w organizowanych/współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Marki
imprezach i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub wykorzystanie wizerunku w celach
promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora, jest obowiązany zgłosić to na piśmie Organizatorowi.
W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
IV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
§ 7. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270), al.
Marsz. J. Piłsudskiego 95.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Burmistrza Miasta Marki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu
iod@marki.pl
.
3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zależności od charakteru imprezy
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu Miasta Marki;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
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c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Marki przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Marki.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku,
gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą
z przepisów prawa.

być

usunięte

w celu

wywiązania

się

z obowiązku

wynikającego

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
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- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Brak
wyrażenia zgody oznacza rezygnację z uczestnictwa w imprezie.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
V. Postanowienia końcowe
§ 8. Wszelkie wątpliwości, wyjaśnienia, interpretacje oraz decyzje i spory związane z wykładnią oraz
stosowaniem Regulaminu przysługują wyłącznie Organizatorowi.
§ 9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, ani w regulaminach,
o których mowa w § 4 ust. 1, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-59298394
Imię: Jacek
Nazwisko: Orych
Instytucja: Urząd Miasta Marki
Województwo: mazowieckie
Miejscowość: Marki
Data podpisu: 5 czerwca 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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