REGULAMIN
Metropolitalnej Strefy Promocyjnej
Drzwi Otwarte Metropolii
1-16 grudnia 2018
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady przebywania na terenie Metropolitalnej Strefy Promocyjnej
(dalej: Strefa) oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Strefy, która funkcjonowała
będzie w dniach 1-16 grudnia 2018 r. w Katowicach.
2. Organizatorem Strefy jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, (dalej: „Organizator”), z siedzibą
w Katowicach (40-053) przy ul. Barbary 21 A.
3. Wstęp na teren Strefy oraz udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Strefy jest bezpłatny.
4. Wszelkie informacje nt. Strefy, Organizatora oraz wydarzeń umieszczone są na stronie internetowej
www.metropoliagzm.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzeń. W powyższym zakresie Odwiedzającemu
nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
6. Strefa funkcjonowała będzie w dniach 1-16 grudnia 2018 r. w budynku przy Alei Korfantego 3 w Katowicach.
7. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określający w szczególności prawa
i obowiązki Organizatora w związku z organizacją Strefy, a także prawa i obowiązki Odwiedzających w
związku z przebywaniem na terenie Strefy oraz uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych w ramach
Strefy.
8. Organizator informuje, że Strefa nie jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009.62.504 ze zm.).
9. Strefa jest objęta całodobowym monitoringiem wizyjnym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób
znajdujących się na jej terenie. Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Strefy
określa załącznik nr 1 – Regulamin monitoringu wizyjnego.
10. Każdy Odwiedzający Strefę ma obowiązek zapoznać się przed wejściem na teren Strefy z Regulaminem
Strefy i Regulaminem monitoringu wizyjnego oraz zobowiązany jest do ich przestrzegania.
§2
ZASADY PRZEBYWANIA W STREFIE
1. Teren strefy jest ogólnodostępny dla Odwiedzających za wyjątkiem Strefy oznaczonych napisem „Brak
przejścia”, Strefy Warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz pomieszczeń Organizatora, w tym VIP-room’u.
2. Wejście na teren oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także obowiązek
przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Odwiedzającym
a Organizatorem oraz przepisów obowiązujących w miejscu organizacji Strefy.
3. Organizator może odmówić wstępu na teren Strefy osobom pozostającym pod wypływem alkoholu lub innych
środków odurzających oraz osobom poniżej 18 r. ż. bez opiekuna prawnego.
4. Odwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru miejsca. Odwiedzający są zobowiązani do
zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami.
5. Zabrania się wnoszenia na teren Strefy, a także posiadania przez Odwiedzających podczas przebywania na
terenie Strefy:
a. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
b. innych niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności ostrych, ciężkich, twardych, szklanych lub
metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestników, np.
parasoli, butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy
nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego
zdrowiu.
6. Przedmioty wymienione w pkt. 1.b §4 Regulaminu powyżej, przed wejściem na teren Strefy mogą być
przekazane przez Odwiedzającego do depozytu na czas pobytu na terenie Strefy
7. W przypadku ujawnienia wniesienia lub wprowadzenia na teren Strefy rzeczy wbrew zakazowi, o którym
mowa w pkt. 1 §4 Regulaminu, Organizator ma prawo usunąć z terenu Strefy takiego Odwiedzającego, chyba
że w przypadku przedmiotów, o których mowa w pkt. 1.b §4 Odwiedzający niezwłocznie przekaże je do
depozytu, na zasadach określonych w pkt. 2 §4 powyżej.
8. Zabrania się kolportażu, ekspozycji, przedstawiania własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych
9. Dystrybucja i spożywanie alkoholu na terenie Strefy jest zabroniona.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

11. Na terenie Strefy zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących
prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Strefy. Bagaże i przedmioty pozostawione bez opieki mogą zostać
usunięte i zneutralizowane lub zniszczone na koszt osób pozostawiających w/w przedmioty.
12. Organizator nie ubezpiecza Odwiedzających, jak też nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
13. Organizator nie odpowiada za zniszczenie mienia uczestników warsztatów i wydarzeń, ani za zgubienie
wartościowych przedmiotów podczas trwania tych spotkań.
14. Odwiedzający – na zasadach określonych odrębnymi przepisami – ponosi odpowiedzialność cywilną
i materialną za zniszczenia lub uszkodzenia wyrządzone z jego winy dokonane w czasie przebywania na
terenie Strefy.
15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych
i w tym zakresie musi przestrzegać poleceń Organizatora oraz właściwych służb, w tym Policji, Straży
Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
§3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODWIEDZAJĄCEGO
1. Odwiedzający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. W czasie trwania Kongresu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video
3. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku
każdego z Odwiedzających w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
4. Zabrania się na terenie Obiektu Kongresowego bez zgody Organizatora prowadzić działalności handlowej,
rozdawania ulotek i materiałów reklamowych, a także prowadzenia agitacji i zbiórek.
5. Każdy Odwiedzjący Strefę Kongresu powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury
i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia wydarzenia.
§4
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1.

2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.

Każdy Odwiedzający Strefę jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
innych Odwiedzających oraz innych osób przebywających na terenie Strefy, a w szczególności przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do
poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa Strefy przez cały czas jej trwania zapewnia monitoring wizyjny
oraz wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru Strefy
Organizator może także odmówić zarówno wstępu, jak i przebywania na terenie Strefy osobom, których
zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Odwiedzających Strefę.
Strefa może zostać w każdej chwili zamknięta, jeżeli jej funkcjonowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu
Odwiedzających.
Odwiedzający Strefę w razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla osób i mienia na terenie Strefy
powinien:
natychmiast powiadomić ochronę lub przedstawicieli Organizatora;
bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników ochrony lub przedstawicieli Organizatora;
unikać wywoływania paniki;
bezwzględnie nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Odwiedzającego jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia z siedzibą w
Katowicach (40-053) przy ul. Barbary 21 A, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora: telefon: 32 718 07 00, e-mail: kancelaria@metropoliagzm.pl.
3. Administrator wskazuje następujące cele przetwarzania danych osobowych Uczestnika:
a. w celu rejestracji udziału w Warsztatach dla dzieci i młodzieży
b. w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Strefy wynikających z
obowiązujących przepisów prawa
c. w zakresie i w celu na jaki udzielona została przez Uczestnika odrębna zgoda
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym
interesem Organizatora
e. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych w przypadku konieczności
wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Organizatora
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
5. W przypadku wyrażenia zgody, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Strefy, a po jej zakończeniu
do końca przedawnienia potencjalnych roszczeń lub okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku prawnie uzasadnionych interesów Administratora - na czas ich realizacji. W stosunku do danych
na które Uczestnik wyraził zgodę – do czasu jej cofnięcia.
7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom, z usług których Administrator korzysta
w związku z organizacją Strefy, w tym firmie obsługującej warsztaty dla dzieci i młodzieży.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.
10. Odwiedzający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
11. Odwiedzającemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego) gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Odwiedzającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w Strefie.
13. Jeżeli Odwiedzający nie poda wymaganych danych osobowych, może utracić możliwość wzięcia udziału w
Kongresie. Brak zgody może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.
14. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie Strefy:
a. pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej pełnoletniej osoby uprawnionej do opieki nad małoletnim
(dalej: „Opiekun”) oraz za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o odpowiedzialności
Opiekuna za osobę małoletnią,
b. b. za okazaniem podpisanego przez Opiekuna oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Kongresie osoby
małoletniej – dotyczy osób małoletnich w wielu 13-18 lat.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wejście na teren Strefy jest jednoznaczne z akceptacją i stosowaniem niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany do Regulaminu są publikowane na stronie www.metropoliagzm.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator może utrwalać przebieg Kongresu dla celów dokumentacji Kongresu lub dla celów reklamowopromocyjnych Organizatora. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu,
w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Strefy, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku,
na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz
rozpowszechnianie, w tym wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym.
5. Tytuły w Regulaminie zostały umieszczone wyłącznie dla ułatwienia odniesień lub jego lektury.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą otwarcia Strefy.

Załącznik:
- Regulamin monitoringu wizyjnego – Załącznik nr 1.

