ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ В РАМКАХ ПРОЄКТУ “МЕТROPOLITANKA”
ІNSTYTUTU KULTURY MIEJSKIEJ В ГДАНСЬКУ
1. Іnstytut Kultury Miejskiej в Гданьску, в рамках проєкту Мetropolitanka організовує екскурсії на
відкритих теренах. Іnstytut Kultury Miejskiej - це інституція культури місцевого самоврядування в
Гданську, яка знаходиться за адресою: вул. Długi Targ 39/40, 80-830 Гданськ. Іnstytut Kultury
Miejskiej внесений до реєстру закладів культури муніципалітету міста Гданськ під №12/11, NIP:
5833123864, REGON: 221188030 (далі ІКМ або Організатор)
2. Екскурсії, які організовує IKM, направлені на:
a) а) знакомство з містом Гданськ, його традиціями, культурними пам'ятниками та історією;
b) розширення знань у різних областях соціального, економічного та культурного життя в
тому числі з історії життя жінок та гендерної рівності
3. Кількість учасників кожної екскурсії не може перевищувати 25 осіб.
4. Участь в екскурсіях безкоштовна.
5. Екскурсії проходять у місцях, вказаних організаторами, під керівництвом гідів та гідесс.
6. Учасники зобов'язані слідувати інструкціям гідів та гідесс, призначених Організатором.
7. Участь дітей в екскурсіях: Екскурсії в рамках проєкту “Мetropolitanka” лише для повнолітних.
8. Бажаючі прийняти участь в екскурсії повинні зареєструватися на www.ikm.gda.pl/zapisy-ua,
www.ikm.gda.pl/zapisy-ru. У разі відсутності доступу до Інтернету - за телефоном 664 976 052 з
понеділка до п'ятниці з 14.00 до 18.00 або прийти особисто до ІКМ з понеділка до п'ятниці з 14.00
до 18.00. Дані, які необхідно надати для запису: ім'я та прізвище, номер телефону, адреса
електронної пошти, на випадок зараження когось з учасників вірусом SARS-CoV-2. Дані
збираються з метою проведення екскурсій, а також інформування про можливий контакт із
хворою людиною головного санітарного інспектора та правоохоронні органи. Організатор
повідомить чи надійшла заява, чи ні.
9. Якщо під час екскурсії необхідно зайти до будинку або до інших закритих об'єктів, гіди, гідесси
та учасники, зобов'язані закрити ніс та рот масками, які повинні мати з собою. Той, хто не
виконуватиме це правило, не буде допущений до участі в екскурсії на даному об’єкті. Учасники
також зобов'язані виконувати правила безпеки, які діють на тому чи іншому об'єкті.
10. Учасники зобов'язані мати свої засоби для закриття носа та рота.
11. Гіди, гідеси та учасники екскурсій зобов'язані триматися на відстані 1,5 метра один від одного
12. У разі невиконання правил, внесених у пункти 8-11, діючих Правил, Організатор екскурсії
може відмовити людині в участі.
13. Тільки особи без яких-небудь симптомів, що вказують на інфекційне захворювання (віддишка,
лихорадка (температура тіла вище 37-38 ° C), симптоми застуди, кашель, біль в м’язах та загальна
втома) можуть прийняти участь у екскурсіях.
14. У випадку якщо у людини, записаної на екскурсію, будуть виявлені вищевказані симптоми,
вона не зможе взяти в ній участі. Особи, які знаходяться на примусовій ізоляції або на карантині,
які мали контакт з хворою людиною, повинні відмовитися від участі в екскурсіях.
15. У зв'язку з характером спалаху COVID-19 незалежно від виконання правил проти поширення
вірусу SARS-CoV-2 на основі вказівок Головного санітарного інспектора існує ризик зараження
коронавірусом.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ ЕКСКУРСІЙ В РАМКАХ ПРОЄКТУ
«METROPOLITANKA» INSTYTUTА KULTURY MIEJSKIEJ В ГДАНСЬКУ

1. Адміністратором персональних даних учасників екскурсій є Instytut Kultury Miejskiej (далі:
IKM) - це установа культури місцевого самоврядування з юридичною адресою в Гданську,
вул. Długi Targ 39/40, 80-830 Гданськ. Instytut Kultury Miejskiej внесений до реєстру
закладів культури муніципалітету міста Гданськ під №.12/11.
2. У разі виникнення питань, пов'язаних з обробкою персональних даних Учасника (як особи,
чиї персональні дані обробляються), необхідно зв'язатися з інспектором із захисту даних в
IKM, електронною поштою iodo@ikm.gda.pl або, відправивши звичайний лист за адресою
IKM.
3. Персональні дані Учасника будуть оброблятися з метою організації і проведення екскурсій
в рамках проєкту "Меtropolitanka" і для цілей, що випливають із законних інтересів
переслідуваних Адміністратором персональних даних, на підставі ст. 6 р. 1 пункту a),
пункту f) Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС 2016/679 від 27 квітня 2016
року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне
переміщення таких даних.
4. Особисті дані Учасника будуть зберігатися протягом всього періоду проведення екскурсій
та ще протягом 14 днів після його завершення.
5. Персональні дані, надані Учасником, будуть недоступні третім особам за винятком
організацій, уповноважених вести та контролювати діяльність Адміністратора
персональних даних відповідно до чинного законодавства, організацій, що фінансують
програму, фірм/фірми, що надає послуги електронної пошти для адміністратора,
операторів зв'язку, що надають послуги в інтересах Адміністратора персональних даних, а
також організації, що надають юридичні послуги для Адміністратора персональних даних;
крім того, вони не будуть передаватися до третіх країн (за межами Європейської
економічної зони). В обґрунтованих випадках персональні дані можуть бути надані
начальнику санітарної інспекції та правоохоронним органам.
6. Учасник має право на доступ до своїх персональних даних, їх спростування або може
видалити їх з урахуванням положень ст. 17 Регламенту, на обмеження обробки, а також
право на перенесення даних.
7. Учасник має право заперечувати проти подальшого опрацювання його/її персональних
даних, а в разі згоди на обробку його/її персональних даних - скасувати її, якщо тільки
обробка даних не здійснюється на іншій підставі. Здійснення права на скасування згоди не
впливає на обробку, яка мала місце до моменту відкликання.
8. Учасник має право подати скаргу в наглядовий орган (Президенту Управління із захисту
персональних даних), якщо він/вона вважає, що обробка його персональних даних
порушує правила РОДО.
9. Надання персональних даних Учасником є добровільним, але якщо Учасник не надасть
згоду на обробку своїх персональних даних, неможливо буде прийняти його заявку на
участь в екскурсії.
10. Персональні дані учасника не будуть оброблятися автоматизованим способом, в тому
числі у формі профілювання.
11. Відкликання згоди на обробку персональних даних повинно бути надіслане електронною
поштою: iodo@ikm.gda.pl. або звичайною поштою за адресою IKM

