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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPACERACH PO WYSTAWIE “PO WIELKIEJ WOJNIE. NOWA EUROPA 

1918-1923” 

1. Organizatorem wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923”, zwanej dalej „Wystawą”, 

oraz programu towarzyszącego Wystawie, w tym spacerów tematycznych po Wystawie, zwanych 

dalej „Spacerami”, jest państwowa instytucja kultury Instytut Europejskiej Pamięć Sieci i 

Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, działająca na 

podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem RIK 90/2015, posiadająca nr NIP 701-045-62-60, zwana dalej 

„Organizatorem”.  

2. Wystawa jest zlokalizowana w Warszawie, na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego i jest dostępna dla 

zwiedzających w dniach od 13 sierpnia do 8 października 2020 roku. Spacery odbywają się w 

terminach: 16 sierpnia godz. 16:00, 27 sierpnia godz. 18:00, 5 września godz. 16:00 oraz 11, 17, 

23 września godz. 18:00. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Spacerze jest zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa na adres 

mailowy: office@enrs.eu wraz z przesłaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści 

maila (wzór zgłoszenia oraz zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz 

otrzymanie od Organizatora e-mailowego potwierdzenia uczestnictwa w Spacerze. Wysyłając 

zgłoszenie rejestracyjne, uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Termin przesłania 

zgłoszenia upływa 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Spaceru.  

4. Spacery przewidziane są dla uczestników od 13 roku życia. Osoby poniżej 18-ego roku życia 

powinny zgłaszać się z opiekunem. 

5. W każdym Spacerze może wziąć udział maksymalnie 10 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń. 

Prawidłowe zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym przesłanym przez 

Organizatora. 

6. W trakcie spaceru obowiązuje regulamin zwiedzania, którego treść jest dostępna na Wystawie oraz 

na stronie Organizatora pod adresem: https://enrs.eu/news/after-the-great-war-in-warsaw-

guided-tours . Uczestnik Spaceru jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z regulaminem 

zwiedzania Wystawy, w tym w szczególności z postanowieniami dotyczącymi zdrowia i 

bezpieczeństwa odwiedzających (rozdz. III regulaminu zwiedzania Wystawy). Wysyłając zgłoszenie 

rejestracyjne uczestnik akceptuje regulamin zwiedzania Wystawy. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników Spacerów oraz następstwa 

z niego wynikające, w tym za wypadki losowe. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania 

Spaceru bez podania przyczyny, o czym postara się poinformować uczestników możliwie 

wcześniej, za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie. 

Załączniki: 

1) Formularz zgłoszeniowy 

2) Obowiązek informacyjny RODO 
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Załącznik nr 1: 

Imię uczestnika: ………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa wydarzenia: Oprowadzanie po wystawie “Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923” 

Data i godzina: ……………………………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się z dokumentem „Obowiązek informacyjny”, wyrażam dobrowolną zgodę:  

na przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, 

państwową instytucję kultury, działającą na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury 

prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 90/2015, moich 

danych osobowych pozyskanych w związku z przesłaniem zgłoszenia do udziału w Spacerze: 

1) imienia lub imienia i nazwiska, 

2) adresu e-mail, 

3) nr telefonu, 

w celu zapisu na Spacer(y). 
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Załącznik nr 2: 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, 

informujemy że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (imię lub imię i nazwisko oraz adres e-mail i nr 

telefonu) przekazanych w związku ze zgłoszeniem na Spacer(y) po Wystawie, zwanych dalej 

„Danymi Osobowymi” jest państwowa instytucja kultury Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i 

Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, działająca na 

podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem RIK 90/2015; NIP 701-045-62-60 (dalej zwana „Administratorem”). 

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem lub inspektorem danych osobowych wysyłając 

wiadomość na następujący adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu. 

3. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO, w celu 

przeprowadzenia zapisów na Spacer(y). Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o 

następujące podstawy prawne:  

1) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

2) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów:  

1) dostawcy usług technicznych (w tym m.in. telekomunikacyjnych, hostingowych, właściciele 

serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane m.in. Google LLC), przy pomocy 

których Administrator prowadzi swoją działalność, 

2) pracownicy i osoby współpracujące z Administratorem. 

5. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane od momentu ich podania do 30 dni od dnia 

wybranego Spaceru lub złożenia przez Pana/Panią wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia 

tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora: 

1) dostępu do swoich Danych Osobowych,  

2) niezwłocznego sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także 

żądania od Administratora (przy uwzględnieniu celu do którego dane są przetwarzane) 

uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych. 
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3) niezwłocznego usunięcia swoich Danych Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez 

zbędnej zwłoki usunąć te Dane Osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 

ust. 3 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,  

5) przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią Danych Osobowych. 

Żądanie, o którym mowa w niniejszym ustępie może być przesłane przez Pana/Panią na 

następujący adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu.  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych 

zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw, o którym mowa w niniejszym punkcie może być przesłany przez 

Pana/Panią na następujący adres e-mail: iod.enrs@enrs.eu.  

8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem – dotyczy to sytuacji, gdy Pana/Pani dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę 

na przetwarzanie.  

9. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych („PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, 

który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego, jeśli Pan/Pani uzna, że 

przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak ich 

podania spowoduje brak możliwości zapisania Pana/Pani na Spacer. 

11. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które 

wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.  
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