
REGULAMIN 

Drzwi Otwarte Stalowej Woli – edycja I 

1 – 5 maja 2019 roku 

 

DLA PARTNERÓW 

 

1. „Drzwi Otwarte Stalowej Woli” to projekt przygotowany przez Miejski Dom Kultury  

w Stalowej Woli (zwany dalej Organizatorem) wspólnie z Partnerami wydarzenia. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem 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 – osoby zapisujące się na wydarzenia/ zajęcia w ramach „Drzwi 

Otwartych Stalowej Woli”, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

(w tym wykorzystanie zdjęć i filmów). Administratorem danych jest Miejski Dom 

Kultury w Stalowej Woli. Istnieje możliwość wycofania zgody, przesyłając informację 

drogą elektroniczną na adres j.bienko@mdkstalowawola.pl 

3. Partnerem wydarzenia może być każda firma, instytucja lub inna organizacja ze 

Stalowej Woli, która swoją ofertę kieruje do dzieci, rodziców, młodzieży, dorosłych lub 

rodzin. 

4. Aby stać się Partnerem wydarzenia należy wypełnić formularz internetowy dostępny 

pod adresem adresem https://forms.gle/txvoNNi4sRar5Rjh6  

5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2019 roku. 

6. Przesłana przez Partnera oferta wydarzeń/zajęć zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Organizatora, który będzie prowadził zapisy chętnych uczestników. 

Partner będzie na bieżąco informowany o ilości zapisanych osób. 

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za frekwencję – jako platforma informacyjna 

Miejski Dom Kultury odpowiada za przekazanie informacji Partnera do uczestników – 

i informacji o uczestnikach chętnych na zajęcia Partnera – Partnerom. 

8. „Drzwi Otwarte Stalowej Woli” to inicjatywa, której moc jest zawarta w sile Partnerów. 

Dlatego każdy Partner dokłada swoją cegiełkę zarówno do programu wydarzenia, jak  

i do jego promocji.  

9. Wszyscy Partnerzy są zobowiązani do umieszczenia informacji w postaci plakatu na 

swoich stronach internetowych, stronach Facebook oraz w swoich placówkach. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Partnera bez 

podania przyczyny o czym go poinformuje.  

11. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Polityką 

prywatności Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, będącego administratorem 

Państwa danych osobowych pod adresem: 

https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-

publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/ 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się  

z Klauzulą Informacyjną i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

12. Wszelkie  kwestie  i uwagi  dotyczące  organizacji  i  przebiegu  wydarzenia  należy  

kierować do przedstawiciela Organizatora - Dyrektora Miejskiego Domu Kultury  

w Stalowej Woli. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
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