REGULAMIN SPACERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ Z
SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W RAMACH PROJEKTU METROPOLITANKA
1. Organizatorem spacerów w przestrzeni otwartej w ramach projektu Metropolitanka jest Instytut
Kultury Miejskiej - samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 39/40,
80 - 830 Gdańsk, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod
poz. 12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030 (dalej w treści niniejszego Regulaminu
określany także jako „IKM” lub „Organizator”).
2. Organizowane przez IKM spacery mają na celu:
1) poznawanie Gdańska, tradycji, zabytków kultury i historii;
2) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, w
szczególności historii kobiet i równości płci.
3. Liczba osób na każdym spacerze jest ograniczona do 30 osób.
4. Spacery dla osób w nich uczestniczących są bezpłatne.
5. Spacery odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora pod przewodnictwem
wyznaczonych przez Organizatora przewodników i przewodniczek.
6. Osoby uczestniczące w spacerach są zobowiązane do stosowania się do wskazówek i poleceń
przewodników, przewodniczek wyznaczonych przez Organizatora.
7. W spacerach projektu Metropolitanka mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie - z
wyłączeniem spacerów specjalnych skierowanych i dostosowanych do dzieci i młodzieży,
oznaczonych jako dostępne dla osób niepełnoletnich, również w tym wypadku udział dzieci wymaga
zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawniopiekunowie).
8. Jeśli Organizator nie wskaże inaczej, osoby, które chcą wziąć udział w spacerach, zobowiązane
są do wcześniejszej rejestracji - zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za
pośrednictwem formularza na stronie: www.ikm.gda.pl/zapisy-metropolitanka, telefonicznie (pod
numerem 664 976 052, w dniach: pon.-pt. w godz. 12.00 – 16.00) lub osobiście w siedzibie Instytutu
Kultury Miejskiej (pon.-pt., godz. 12.00 – 16.00) i przekazania swoich danych, tj. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres email, w celu potwierdzenia udziału w spacerze lub na wypadek przekazania
zmian w programie spaceru. Organizator informuje osobę dokonującą zgłoszenia, czy zgłoszenie
zostało przyjęte.
9. W wypadku wchodzenia podczas spacerów do budynków oraz innych obiektów zamkniętych,
osoby uczestniczące w spacerze zobowiązane są do stosowania się do szczegółowych zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w tych obiektach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK SPACERÓW
ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W
RAMACH PROJEKTU METROPOLITANKA
1. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika spaceru jest: Instytut Kultury Miejskiej (dalej:
IKM) – samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk,
wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem
12/11.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika (jako osoby, której
dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z wyznaczonym w IKM Inspektorem
Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iodo@ikm.gda.pl. drogą listu zwykłego na adres siedziby
IKM.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia spaceru w
przestrzeni otwartej w ramach projektu Metropolitanka oraz do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, na podstawie
art. 6 ust 1 pkt a), pkt f) 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.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres realizacji spaceru, a następnie
przez okres 14 dni po jego zakończeniu.
5. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem
podmiotów uprawnionych do rozliczania i kontroli działalności Administratora Danych Osobowych z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym program, firm/firmy
dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Administratora Danych Osobowych, operatorów
telekomunikacyjnych świadczących usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych
Osobowych oraz podmiotów świadczących obsługę prawną Administratora Danych Osobowych,
ponadto nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego).
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia, w tym art. 17 Rozporządzenia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, chyba
że przetwarzanie danych odbywa się na innej podstawie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie
ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), w wypadku jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli Uczestnik nie wyrazi
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie jego zgłoszenia do
udziału w spacerze.
10.
Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.
11.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty
elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. lub drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej
na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

