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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2022   
 Dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie  z dnia 22.09.2022 r.  

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH 

W OŚRODKU „BRAMA GRODZKA-TEATR NN”  W LUBLINIE 

 

I. Terminologia  

1. Ośrodek/Organizator – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie - samorządowa 

instytucja kultury prowadzona przez Miasto Lublin z siedzibą przy ul. Grodzkiej 21, 20-112 Lublin 

(wszystkie obiekty zarządzane), reprezentowany przez Dyrektora, 

3. Uczestnik (wydarzenia) – osoba biorąca udział w wydarzeniach artystycznych przygotowanych 

na terenie Ośrodka oraz przez Ośrodek np. widz, zwiedzający, publiczność oraz inne formy 

uczestnictwa w wydarzeniach. 

4. Wydarzenie – wykłady, konferencje prezentacje, warsztaty oraz inne formy uczestnictwa. 

4. Obsługa – pracownicy Ośrodka.  

 

II. Informacje Ogólne Organizacyjne oraz Porządkowe 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych 

przez Ośrodek w ramach Wydarzeń, w skład których wchodzą różne formy uczestnictwa, które 

szczegółowo zostaną ogłoszone na stronie internetowej teatrnn.pl (zwane dalej: „Wydarzeniem” 

lub „Wydarzeniami”).  

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu.   

3. Zaleca się i preferuje zakup biletów z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych 

w szczególności za pomocą strony internetowej www.bilety.teatrnn.pl – internetowa sprzedaż 

biletów.  

4. Szczegółowy cennik, informacja o przysługujących zniżkach, godzinach otwarcia Ośrodka oraz  

regulaminach zwiedzania, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka www.teatrnn.pl 

w zakładce „Zwiedzanie”. 

5. Wstęp na teren Wydarzenia odbywa się poprzez wstawienie się w oznaczonej strefie wejściowej 

i podlega weryfikacji zakupu biletu/rezerwacji przez Obsługę Wydarzenia.  

6. Organizator zobowiązany jest odmówić wstępu na teren Wydarzenia:  

a) osobom, które nie posiadają biletu/rezerwacji; 

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, 

psychotropowych lub innych podobnie działających środków; 

c) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub 

substancje psychotropowe; 

d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie 

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  

 

http://www.bilety.teatrnn.pl/
http://www.teatrnn.pl/
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7. Ośrodek może wprowadzić zasady wpuszczania Uczestników na teren Wydarzenia Ośrodka 

grupami z zachowaniem pierwszeństwa osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety 

w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami oraz podziałem Uczestników na sekcje wpuszczane 

w odpowiednich odstępach czasowych. W Ośrodku nie ma możliwości przechowania bagażu. 

8. Organizatorowi przysługuje utrwalanie przebiegu Wydarzenia w formie fotografii i filmów dla 

celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Wydarzeń Organizatora w przyszłych latach. 

Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może więc zostać utrwalony, a następnie 

rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych. Uczestnik 

wydarzenia oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatora z tytułu 

wykorzystania jego wizerunku w materiałach prasowych, telewizyjnych i internetowych 

relacjonujących przebieg Wydarzenia. 

9. W przypadku wybranych Wydarzeń, Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania pisemnej 

formy potwierdzenia zgody na wykorzystanie wizerunku, z użyciem formularzy udostępnianych 

użytkownikom w trakcie promocji Wydarzenia (strona www Organizatora) oraz w dniu jego 

realizacji – pisemne oświadczenie Uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.  

10. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej 

Wydarzenie oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa przepisów BHP 

i przeciwpożarowych, zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz 

bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, aktualnych przepisów dot. zagrożenia 

epidemiologicznego a także postanowień niniejszego Regulaminu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Wydarzenia oraz jego odwołania, 

jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. 

12. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego 

niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu Wydarzenia.  

11.  Z tytułu zmian w programie Wydarzenia uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia 

względem Organizatora.   

12. Za rzeczy pozostawione na terenie prowadzenia Wydarzenia Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.   

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone 

przez uczestników Wydarzenia lub z ich udziałem. 

 

III. Przetwarzanie Danych Osobowych Uczestników 

 

1. Organizator na mocy niniejszego regulaminu jest uprawniony do dokumentacji zdjęciowej 

oraz rejestracji audio-video Wydarzenia. 

2. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz 

upublicznianie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Wydarzenia (wizerunek). 

3. Udział w Wydarzeniu, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

jest dobrowolne. 

4. Uczestnicy poprzez wstęp na teren Wydarzenia przyjmują do wiadomości swój możliwy 

udział w dokumentacji zdjęciowej oraz rejestracji audio-video Wydarzenia - w tym również 

na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku poprzez 

w szczególności umieszczenie danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej 
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Organizatora lub na portalach społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach 

promocyjnych lub informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym 

uczestnikom Wydarzenia w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji 

materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu 

społecznościowym. 

 

IV. Postanowienia Końcowe  

 
1. Niniejszy Regulamin będzie dostępny:  

a) na stronie internetowej www Organizatora, 

b) przy wejściu na teren Wydarzenia.  

2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi 

na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom 

Wydarzenia. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

4. Lista dokumentów związanych:  

o załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia.   

5. Regulamin obowiązuje od 01 października 2022 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNAO PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z wymogami 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy 
Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu 
ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 
 

1. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z siedzibą przy ul. Grodzkiej 21 w Lublinie jest 
Administratorem Państwa danych osobowych. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 
skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
poprzez email iodo@tnn.lublin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) na podstawie udzielonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych 
promocyjnych i informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie 
danych osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach 
społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub 
informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom Wydarzenia 
w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów, prowadzenia 
strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
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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 Administratora 
przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest 
Administratora, 
c) Inny uczestnicy wydarzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 
w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z 
realizacją celu przetwarzania danych osobowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po 
spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. Udział w Imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Wydarzeniach Artystycznych 

w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

*Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku w celu 

związanym z udziałem w <NAZWA WYDARZENIA>. 

 

  

*Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Ośrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” na bezpłatne 

publikowanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku na:  

□ na stronie internetowej ADMINISTARTORA* 

□ na profilu Facebook ADMINISTRATORA* 

□ na profilu Instagram ADMINISTRATORA* 

□ na profilu Youtube 

□ ……………………………………………………………. 

w celu związanym z udziałem w <NAZWA WYDARZENIA>. 

 

 

 

........................................................………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika wydarzenia) 

 

*  w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć „x” 

 

 

 

 

 



Strona 6/6 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” z siedzibą przy ul. Grodzkiej 21 w Lublinie jest Administratorem Państwa 
danych osobowych. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w 
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez email iodo@tnn.lublin.pl lub 
pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców. 

Dane zostaną lub będą ujawnione: 
1)       osobom, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe; 
2)       osobom zapoznającym się z danymi dotyczącymi organizacji Wydarzenia na stronie internetowej 
i mediach społecznościowych zarządzanych przez Administratora, 
3)       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych; 
4)       organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu 
działań). 

4.      Cel przetwarzania danych osobowych.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i  promocją wydarzenia. 

5.      Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych odbywa się 
w oparciu o wyrażoną zgodę) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu 
określonego w ust. 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (dotyczy obowiązku archiwizacji 
dokumentów).  

6.      Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: 
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (niemniej nie dłużej niż przez okres niezbędny 
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikającego z ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach, a także do czasu 
przedawnienia roszczeń. 

7.      Prawa osób, których dane dotyczą. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1)       dostępu do treści danych osobowych; 
2)       sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, 

że są niekompletne; 
3)       ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO); 
4)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie 
wyrażono zgodę); 

5)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8.      Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym do profilowania.  

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 
 

........................................................………………. 

       (data i czytelny podpis uczestnika wydarzenia) 
 

 


