Regulamin rajdu rowerowego bibliotekarzy, czytelników, pasjonatów książek i rowerów

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie
1. Organizacja przejazdu oparta jest na przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (Art. 32),
według których możliwy jest przejazd po drogach publicznych kolumn rowerowych złożonych
maksymalnie z 15 pojazdów.
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
3. Organizator ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody.
5. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winny być zgodne z przepisami.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy
przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
7. Każdą grupę prowadzi wyznaczona przez dyrektora MBP osoba z tabliczką „Organizator”;
on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
8. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających i substancji psychotropowych.
9. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu uczestnicy mogą zostać
usunięci z udziału w imprezie.
10.

Organizator rajdu będzie rejestrował jego przebieg przy pomocy urządzeń rejestrujących

obraz. Zasady publikacji zdjęć oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w klauzuli informacyjnej dołączonej do regulaminu.
11.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Ozorków, 4 maja 2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ZDJĘĆ UPUBLICZNIANYCH PRZEZ
MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W OZORKOWIE

Biblioteka informuje, iż podczas rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz. Edycja 2022” będą wykonywane,
a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać uchwycony wizerunek osób biorących
udział w rajdzie.
Uczestnicy oraz obserwatorzy, biorący udział w rajdzie, wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie
ich wizerunków na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych.
Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.
Administratorem pozyskanych danych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ozorkowie.
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania
i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Bibliotekę.
Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na: stronie internetowej www.mbp.ozorkow.net
oraz w mediach społecznościowych Facebook, a także zostaną dołączone w wersji papierowej do Kroniki Biblioteki.
Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak
niezbędne do uczestnictwa.
Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które biblioteka jako administrator posiada
w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych:
biblioteka@d-edu.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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.

