REGULAMIN SPACERÓW Z PRZEWODNIKIEM
PO WŁADYSŁAWOWIE

1. Organizatorem „Spacerów z Przewodnikiem po Władysławowie” jest Urząd Miejski we
Władysławowie, ul. gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo.
2. Grupy oprowadzane są przez Przewodników Miejskich zatrudnionych przez Urząd
Miejski we Władysławowie.
3. Spacery rozpoczynają się o godz.17-tej i trwają około 2 godzin.
4. Spacery rozpoczynają się przed Domem Rybaka – siedzibą Urzędu Miejskiego we
Władysławowie.
5. Spacery odbywają się w wyznaczonych terminach niezależnie od pogody i bez określonej
minimalnej liczby uczestników. Maksymalna, planowana wielkość grupy to 25 osób.
6. Osoby uczestniczące w spacerze zobowiązują się do przestrzegania aktualnie
obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19.
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz w
poszanowaniu art 12 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1.
Niniejszym informujemy iż:
a.
Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Władysławowa, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120
Władysławowo, telefon: 58 6745400, email: um@wladyslawowo.pl
b.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych tel.: 58 6745400 wew. 555, email: iod@wladyslawowo.pl
c.
Celem przetwarzania danych osobowych (wizerunku osoby) jest promocja Władysławowa
d.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby (art 6 ust 1 lit a)
e.
Przetwarzane dane osobowe będą publikowane w materiałach promocyjnych Władysławowa.
f.
Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
2.
Ponadto:
a.
Dane przetwarzane będą w celach promocyjnych bezterminowo do momentu wycofania zgody.
b.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
i.
Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator.
ii.
Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
iii.
Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej.
iv.
Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.
c.
Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane
przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody.
d.
Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
e.
Podanie danych jest dobrowolne.
f.
Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. Dane nie będą użyte do
profilowania.
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