
 
Regulamin Spacerów z historią edycja 2020 

1. Organizatorem spacerów jest Dźwiękowe Archiwum Kcyni, działające przy Urzędzie Miejskim 

w Kcyni, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia. Kontakt do organizatora:  

Justyna Makarewicz, tel. 52 589 37 30, justyna.makarewicz@kcynia.pl, mobile: 531 42 00 31.  

2. Celem spacerów jest popularyzacja historii lokalnej w terenie, poprzez włączanie mieszkańców 

w proces nabywania wiedzy dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych w formie środków (quizy, 

zagadki, ciekawostki). 

3. Udział w Spacerach z historią ed. 2020 jest bezpłatny, możliwy po spełnieniu określonych 

warunków opisanych poniżej. 

4. Udział w spacerze mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa 

osobiście (w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego – po przywołaniu właściwego 

merytorycznie pracownika), telefonicznie (pod nr tel. 52 589 37 30) lub mailowo: 

justyna.makarewicz@kcynia.pl  oraz zapoznały się z niniejszym regulaminem i wyraziły zgodę 

na jego przestrzeganie, a na początku każdego ze spacerów wypełniły oświadczenie o stanie 

zdrowia opisane w punkcie 6.  

5. W spacerze NIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁU OSOBY, które są poddane kwarantannie, izolacji 

domowej lub są objęte nadzorem epidemicznym lub miały kontakt z osobami poddanymi 

kwarantannie, izolacji domowej lub objętymi nadzorem epidemicznym. 

6. Ze względu na wyjątkową epidemiczną sytuację w kraju na początku każdego ze spacerów 

uczestnik podpisuje oświadczenie o treści:  

„Oświadczam, iż według mojej najlepszej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień 

zgłoszenia/wydarzenia* nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o 

chorobie zakaźnej, takich jak temperatura ciała powyżej 37 st. C, duszność, ogólne zmęczenie, 

objawy przeziębienia, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w sposób bezpieczny dla 

innych wziąć udział w spacerze. Nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji domowej. 

Zapoznałam/em się z regulaminem spacerów i świadoma/y ryzyka zakażenia COVID-19 w 

wydarzeniu biorę udział na własną odpowiedzialność” oraz podaje dane kontaktowe 

pozwalające na jego identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia 

COVID-19 w trakcie spaceru.  

Dane te Urząd Miejski w Kcyni będzie miał prawo przekazać odpowiednim służbom sanitarno-

epidemiologicznym na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego 

prawa wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, na co uczestnik spaceru, dokonując 

zgłoszenia, wyraża zgodę.  

Szczegółowe zasady przetwarzania przez Urząd Miejski w Kcyni danych osobowych 

uczestników spacerów zawarte są w klauzuli informacyjnej w punkcie 15.  

7. Z powodów opisanych w punkcie 6, każdy spacer rozpoczyna się obowiązkowym podpisaniem 

listy z imieniem i nazwiskiem uczestnika, numerem telefonu oraz oświadczenia. Listy będą 
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potwierdzeniem obecności i bazą do kontaktu w przypadku potrzeby kontaktu i konieczności 

ich udostępnienia służbom sanitarnym i porządkowym.  

8. Osoba, u której stwierdza się objawy wymienione w punkcie 6, a która zgłosiła chęć udziału                 

w spacerze zobowiązana jest niezwłocznie poinformować organizatora o rezygnacji z udziału 

w spacerze drogą mailową lub telefonicznie.  

9. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 r.ż. powinny uczestniczyć w spacerze pod nadzorem osoby 

dorosłej.  

10. Osoby uczestniczące w spacerach zobowiązane są do przestrzegania bezpiecznego dystansu 

wynoszącego 2 metry, za wyjątkiem osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.  

11. Z uwagi na ryzyko niemożności zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, każdy                               

z uczestników zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie indywidualnych środków 

ochrony w postaci maseczki/przyłbicy, zakrywającej okolice ust i nosa. Niezależnie od 

wymogów powszechnie obowiązującego prawa, maseczki/przyłbice należy założyć i nosić                      

w toku całego spaceru, o ile tak zarządzi prowadzący spacer.  

12. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spacerze, w momencie 

rozpoczęcia lub w toku spaceru objawów opisanych w punkcie 6, osoba ta nie może wziąć 

udziału w spacerze. W takim przypadku organizator ma prawo odmówić dopuszczenia osoby 

do udziału.  

13. Uczestnicząc w Spacerach z historią, ed. 2020 każdy uczestnik na własną odpowiedzialność 

zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID-19, 

przyjmując do wiadomości, że mimo zachowania wymaganego reżimu sanitarnego organizator 

nie może zagwarantować uczestnikom całkowitego zniwelowania ryzyka zakażenia, w związku 

z tym uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany daty spaceru z powodu zaostrzenia 

rygorów sanitarno-epidemiologicznych w związku z epidemią Covid-19 lub z innych ważnych 

przyczyn.  

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 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 (dalej „Rozporządzenie”), 

informujemy, że: 

1. Administrator 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: "Administratorem", z 

siedzibą w Kcyni, przy ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod@kcynia.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych 



 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na 

mocy Rozporządzenia.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia, 

adres e-mail: iod@kcynia.pl. 

Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl - w zakładce 
„RODO”. 

3. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu jest obowiązkowe i 

jest warunkiem udziału w spacerze. Wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak 

możliwości udziału w spacerze. 

Przetwarzanie i utrwalanie Twojego wizerunku jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody.   

4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu przetwarzane będą wyłącznie w celu 

realizacji spaceru i zapewnienia jego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, i na czas ich trwania, a 

po zakończeniu wydarzenia w okresie 2 tygodni po zakończeniu wydarzenia;  

Twoje dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu popularyzacji działalności Dźwiękowego 

Archiwum Kcyni oraz dokumentowania działań DAK. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 

osobowych w postaci wizerunku jest zgoda. 

5. Informacja o odbiorcach danych 

Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Dane te 

– w odniesieniu do danych osobowych podawanych w związku z epidemią COVID-19  mogą być przekazane 

organom nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do 

ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Dźwiękowego Archiwum 

Kcyni. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Informacja o okresie przechowywania danych 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane.  

8. Informacja o przysługujących Ci prawach  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci: 



 
1) prawo dostępu do danych osobowych, 
2) prawo do sprostowania danych, 
3) prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”, 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, 
5) prawo do przenoszenia danych, 
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, 
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że 

przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia, 
8) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe 

w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Pamiętaj, że realizacja powyższych praw zależy od rodzaju sprawy, którą prowadzi Urząd, a  w szczególności 
od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych (np. przepis prawa, Twoja zgoda). 

Jeśli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne pamiętaj, że masz prawo skontaktować się bezpośrednio 
z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji. 

 


