
REGULAMIN WYDARZENIA 

„Arena Zawodów” 

Poznań, 6 kwietnia 2022 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu  
– targach szkolnictwa zawodowego pn.: „Arena Zawodów” zwanej dalej „Wydarzeniem” . 

2. Wydarzenie organizowane  jest  przez  Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań oraz 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, dalej zwanymi 
„Organizatorem” . 

3. Uczestnikami wydarzenia są szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu powiatu poznańskiego 
i miasta Poznań, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zwani dalej 
„Uczestnikiem” . 

4. Organizacja Wydarzenia ma na celu propagowanie kształcenia zawodowego, a w szczególności poszerzanie 

wiedzy uczniów szkół podstawowych o różnych zawodach. 

§2 

ORGANIZACJA WYDARZENIA 
1. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powia tu 

poznańskiego i miasta Poznań oraz ich opiekunów. 
2. Warunkiem  udziału w Wydarzeniu jest dostarczenie przez Uczestnika (opiekuna grupy szkolnej) 

następujących dokumentów: 
I. Formularz zgłoszenia wypełniony przez Dyrektora Szkoły do której uczęszczają Uczniowie biorący 

udział w Wydarzeniu, stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu,  
II. Oświadczenia rodzica Ucznia biorącego udział w wydarzeniu Arena Zawodów o zapoznaniu się  

z Regulaminem, w szczególności z zasadami publikacji materiałów video i foto)  - stanowiący 
załącznik Nr 2 Regulaminu – część A. 

3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne. 
4. Wydarzenie odbędzie się dnia 6 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:30-16:00.  
5. Miejscem organizacji Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą przy ul. 

Głogowskiej 14, pawilon PCC , wejście A, poziom 0. 
6. Celem Wydarzenia jest promocja kształcenia branżowego i technicznego na terenie miasta Poznania 

i powiatu poznańskiego wśród Uczniów, którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjno - zawodowej. 
7. Program Wydarzenia obejmuje m.in.: mini warsztaty zawodowe, doradztwo zawodowe, spotkanie 

z rzemieślnikami i praktykami. 
8. Uczniowie będą uczestniczyć w Wydarzeniu na zaproszenie Organizatora i na czas Wydarzenia 

pozostaną pod opieką opiekunów wytypowanych ze szkoły, do której uczęszczają. 
9. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są zobowiązane przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów 

BHP i Ppoż., obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie więcej 
informacji na stronie https://www.mtp.pl/pl/uslugi/informacje-porzadkowe 

 
§3 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIU 
1. Organizator Wydarzenia informuje, iż z jej przebiegu sporządzona zostanie fotorelacja oraz krótki 

film, które mogą być rozpowszechniane w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych 
Organizatorów wydarzenia. Osoby obecne na wydarzeniu będą miały możliwość swobodnej 
wypowiedzi przed kamerą. 

2. Zgodnie z przepisem art. 81. ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

3. Niezależnie od powyższego, osoba biorąca udział w Wydarzeniu wyraża nieodpłatnie zgodę   
na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jej wizerunku, utrwalonego  
w trakcie Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację  



w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube, Instagram), 
oraz podmiotów współdziałających z Organizatorem w zakresie realizacji Wydarzenia, jak również  
w pochodzących od Organizatora lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, 
materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (również w wersji 
drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją 
Wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.  

Tym samym osoba biorąca udział w Wydarzeniu akceptuje fakt możliwej eksploatacji jej wizerunku 
utrwalonego na materiałach fotograficznych i filmowych podczas rejestracji przebiegu Wydarzenia na 
następujących polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, to jest: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 
b) w zakresie pozostałego rozpowszechniania utworu – wystawienie, wyświetlenie, publiczne 
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet (m. in. na portalach Facebook, Youtube, 
Instagram). 
 
Osoba biorąca udział w Wydarzeniu - przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, iż zdjęcia, na 
których może zostać uwieczniony jej wizerunek, mogą być przedmiotem zmian, przeróbek, skrótów, 
przemontowań oraz innych modyfikacji w ramach eksploatacji wizualnej oraz wszelkich opracowań 
tychże zdjęć, za wyjątkiem zmontowania zdjęć, w całości lub części z innymi zdjęciami oraz, pod 
warunkiem nie naruszenia – wskutek wymienionych wcześniej czynności – dóbr osobistych jej osoby, 
bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody, jak również do korzystania z tych opracowań na 
polach eksploatacji określonych powyżej. 
 

4. Materiał wideo oraz fotograficzny będzie zbierany przez personel oddelegowany do tego celu przez 
Organizatora.   
Na   Wydarzeniu   mogą być obecne również   media,   których    działalność    realizowana    jest    
w    oparciu o odrębne przepisy. 
 

 
§4 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Informujemy, że w związku z współorganizowaniem Wydarzenia Arena Zawodów przez  Miasto Poznań, 

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań,  wskazane jednostki przetwarzają  Pani/Pana dane osobowe. 

 
W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej: RODO, informuję, iż: 
 

1) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest: 
a) Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, 
b) Starosta Poznański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań. 

 
2) Każdy ze Współadministratorów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się w następujący sposób:  
a) z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Poznania, można 

się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 
17, 61-841 Poznań, 

b) z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Starostę Poznańskiego, można się 
kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub telefonicznie +48 61 841-07-39. 
 

2. Rolę punktu kontaktowego, z którym  można się  skontaktować  w  sprawach  ochrony  danych pełni 
Inspektor Ochrony Danych wyznaczony przez Prezydenta Miasta Poznania. 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO, w jednym lub w kilku  
z poniżej określonych celów: 

1) publikacji oraz rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w Wydarzeniu  
uwidocznionych na zdjęciach i w materiałach filmowych, w celu i zakresie niezbędnym do 



realizacji działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych na podstawie wyrażonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), którym 
jest: 

a) organizacja oraz przeprowadzenie Wydarzenia,  
b) archiwizacja oraz zapewnienie rozliczalności wymaganej przepisami RODO.  

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

5. Dane osobowe są przetwarzanie odpowiednio przez okres:  
1) w odniesieniu do celu o którym mowa w pkt. 3 ust. 1  będą przetwarzane przez Administratora przez 

okres niezbędny do osiągnięcia celu lub przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody, jednak ze względu na fakt ich upublicznienia ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł 
może okazać się niemożliwe.  

2) w odniesieniu do celu o którym mowa w pkt. 3 ust. 2, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania 
danych obowiązujących u Administratora.  

6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale 3 RODO. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.   

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia 
Wydarzenia, a także jego promocji.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą 
informatyczną Administratora. 

 
 

§4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia  
z uzasadnionych powodów. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora oraz  
w miejscu organizacji Wydarzenia. 

3. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.  
4.  Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do 

których mogłoby dojść podczas Wydarzenia. 
     



 


