
REGULAMIN

Finał akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach” tzw. „Wielkie pakowanie” 
Szkoła Podstawowa w Przecławiu 
11.12.2018 r. (sala gimnastyczna)

1. Organizatorem wydarzenia, a zarazem administratorem danych osobowych jest  Fundacja 
Polskich Wartości, Przecław 58A/6, 72-005 Przecław, kontakt@polskiewartosci.pl, tel. 501 
869 167

2. Przedmiotem regulaminu jest organizacja finału akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na 
Kresach” tzw. „wielkiego pakowania”, który polega na przygotowaniu darów do transportu 
na Litwę. 

3. Uczestnikami wydarzenia mogą być wszystkie osoby chcące wziąć udział ww. wydarzeniu –
tym samym każdy uczestnik pakowania (przebywający na terenie szkoły) wyraża zgodę na 
wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych.

4. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Każdy uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody proszony jest o opuszczenie 
terenu Szkoły Podstawowej w Przecławiu.

5. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Organizator informuje, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim 

danych osobowych.
7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązują się do przestrzegania zasad organizacyjnych 

przekazywanych podczas wydarzenia. 
8. Ze względu bezpieczeństwa zabrania się wnoszenie na miejsce wydarzenia przedmiotów, 

które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Zabrania się wnoszenia środków 
odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 
Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i 
substancji zarówno przed jak i w trakcie wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do 
usunięcia osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek 
środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek 
rodzaju.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie wydarzenia.
10. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu, podając 

każdorazowo aktualne brzmienie Regulaminu na stronie internetowej   
www.polskiewartosci.pl. 

11. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator wydarzenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W  związku  z  realizacją  wymogów  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 „RODO”), informujemy
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 


