
 

Regulamin sprzedaży biletów na imprezę plenerową  

„Scena Stadion 2021” w ramach 47. Święta Róży 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu uregulowania praw i obowiązków Uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu na 
Imprezę “Scena Stadion 2021” w dniach 4 i 5 września 2021 r na Stadionie Miejskim w Kutnie, ul. Kościuszki 26.  

2. Regulamin zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczącymi sposobu organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV2 oraz ustawą z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). 

3. Wszystkie osoby kupujące bilety w kasie KDK oraz online zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w 
niniejszym Regulaminie. 

 
§2 

ZNACZENIA OKREŚLEŃ UŻYWANYCH W REGULAMINIE 

 
Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzającą 
plenerową. 

Impreza - impreza plenerowa, masowa, biletowana w ramach 47. Święta Róży pod nazwą “Scena Stadion 2021”, która odbywa się w 
dniach 4 i 5 września 2021 roku na Stadionie Miejskim przy ul. Kościuszki 26 w Kutnie. 

Teren Imprezy - oznacza ogrodzony płotem Stadionu i dodatkowo wyznaczony płotami wysokimi teren, na którym przeprowadzana jest 
Impreza. 

Uczestnik Imprezy - osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie ważnego biletu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. 
Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia lub osoba małoletnia (osoba, która nie ukończyła 18. roku życia zgodnie z art. 10 
kodeksu cywilnego) znajdująca się pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia przebywa na Terenie Imprezy tylko i wyłącznie na 
odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje. Osoba małoletnia zobowiązana jest do posiadania własnego biletu. 

Bilet bez Certyfikatu Szczepienia - zakupiony w kasie KDK lub online poprzez stronę bilety.kdk.net.pl i wydrukowany przez Uczestnika 
Imprezy dokument potwierdzający jednorazowe uprawnienie do wejścia na Teren Imprezy osobom w każdym wieku bez konieczności 
okazywania potwierdzenia szczepienia przeciwko Covid-19;  w tym uprawnia również do wejścia na Imprezę osoby małoletnie do 12 roku 
życia, dla których nie przewidziano możliwości szczepień przeciwko Covid-19. 

Bilet z Certyfikatem Szczepienia - zakupiony w kasie KDK lub online poprzez stronę bilety.kdk.net.pl i wydrukowany przez Uczestnika 
Imprezy dokument potwierdzający jednorazowe uprawnienie do wejścia na Teren Imprezy osobom, które podczas kontroli biletowej będą 
posiadały ważny Certyfikat Szczepienia. Osoba kupująca Bilety z Certyfikatem Szczepienia potwierdza, że w dacie Imprezy, każdy 
posiadacz zakupionego przez nią biletu będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną 
dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko 
COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia. 

Certyfikat Szczepienia - Unijny Certyfikat w zakresie zaszczepienia przeciw COVID-19. Certyfikat Szczepienia może zostać potwierdzony 
w formie elektronicznej na podstawie kodu QR, który będzie weryfikowany podczas kontroli biletowej w aplikacji mObywatel lub w formie 
papierowej w postaci wydruku otrzymanego w przychodni lub pobranego z Internetowego Konta Pacjenta. 

 
§ 3 

BILETY 

 
1. Wstęp na teren imprezy odbywa się na podstawie zakupionego biletu. Sprzedaż biletów prowadzona będzie: 

 w kasie Kutnowskiego Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4. 
 na stronie internetowej bilety.kdk.net.pl 

 
2. Bilety na Imprezę będą sprzedawane w dwóch opcjach:  

 Bilet bez Certyfikatu Szczepienia przeznaczony jest dla osób w każdym wieku bez konieczności okazywania potwierdzenia 
szczepienia przeciwko Covid-19, w tym uprawnia również do wejścia na Imprezę osoby małoletnie do 12 roku życia, dla których nie 
przewidziano możliwości szczepień przeciwko Covid-19. 

 Bilet z Certyfikatem Szczepienia przeznaczony jest dla osób, które w dniu wejścia na Teren Imprezy będą posiadały ważny Certyfikat 
Szczepienia.  
Osoba kupująca bilet z Certyfikatem Szczepienia potwierdza, że w dacie imprezy, każdy posiadacz zakupionego przez nią biletu 
będzie osobą zaszczepioną (dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką w przypadku szczepionki 
jednodawkowej), której wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką 
dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od pełnego szczepienia. 

3. Posiadacze Biletu z Certyfikatem Szczepienia podlegają dobrowolnej kontroli dokumentu tożsamości wraz z jednym z trzech 
dokumentów: 
 unijny Certyfikat Szczepienia Uczestnika w postaci kodu QR w aplikacji mObywatel lub w formie wydruku. 
 zaświadczenie o szczepieniu Uczestnika wystawione w punkcie szczepienia lub pobrane z profilu pacjenta na portalu gov.pl 
 pisemne oświadczenie Uczestnika, którego wzór można znaleźć pod linkiem: https://kdk.net.pl/scena-stadion/ - Załącznik nr 1 

(Oświadczenie uczestnika imprezy o zaszczepieniu). 

4. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązuje się wypełnić i przekazać w trakcie kontroli biletowej Oświadczenie o stanie zdrowia i o akceptacji 
Regulaminu Imprezy Masowej Scena Stadion 2021 stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

5. Osoba kupująca Bilet z Certyfikatem Szczepienia akceptuje, że nie zostanie wpuszczona na Imprezę mimo posiadanego biletu wstępu 
jeśli podczas kontroli biletowej nie okaże dokumentów zgodnie z § 3 pkt. 3. Osobie takiej nie przysługuje zwrot kosztu biletu. 



6. Dokumenty nie będą zbierane od Uczestników Imprezy – należy je okazać podczas kontroli biletowej, przy wejściu na teren Imprezy. 
7. Dokument tożsamości oraz jeden z dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 3   niniejszego Regulaminu należy mieć przy sobie przez cały 

czas trwania Imprezy i okazać służbom porządkowym w przypadku kontroli. 
8. Przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy wszyscy Uczestnicy po przejściu kontroli biletowej otrzymają opaskę na rękę. Uczestnik ma 

obowiązek nosić opaskę na ręku na Terenie Imprezy w sposób umożliwiający szybką identyfikację Uczestnika Imprezy. Z opaski może 
korzystać tylko jedna osoba, zakazane jest odstępowanie opaski. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powodują utratę jej 
ważności. 

9. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż 
wydrukowana na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza 
autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. 

10. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 861): „Kto nabywa w celu 
odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.” 

11. Organizator ostrzega, że okazanie przez Uczestnika Imprezy biletu nieoryginalnego skutkować będzie odmową wstępu na Imprezę. 
12. Prawo do wstępu na Teren Imprezy będzie miała osoba posiadająca wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. Zniszczenie biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy. 
13. Bilety zakupione online zawierają unikatowy kod QR, podczas kontroli podlegają skanowaniu przez przedstawicieli Organizatora. 
14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. Organizator może odmówić wstępu na teren Imprezy w 

przypadku duplikatu biletu. W razie zgłoszenia się kilku osób z tym samym biletem, wstęp na Imprezę ma wyłącznie osoba, która 
zrealizowała bilet jako pierwsza. 

15. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu będzie unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.  
 

§ 4 

SPRZEDAŻ BILETÓW 

1. Impreza plenerowa, masowa, biletowana w ramach 47. Święta Róży pod nazwą “Scena Stadion 2021”, która odbywa się w dniach 4 i 5 
września 2021 roku na Stadionie Miejskim przy ul. Kościuszki 26 w Kutnie składa się z dwóch, oddzielnie biletowanych dni koncertowych: 

 
Dzień pierwszy - 4 września 2021 (sobota) 

 
17.00 otwarcie bramy Stadionu dla publiczności 
18:30 koncert Grubson 
20.30 koncert Enej 
22:00 koniec koncertów i opuszczenie terenu stadionu przez publiczność 
23:00 zamknięcie bramy Stadionu 

 
  

Dzień drugi - 5 września 2021 (niedziela) 
 

17.00 otwarcie bramy Stadionu dla publiczności 
18:30 koncert Piotr Cugowski 
20.30 koncert Daria Zawiałow 
22:00 koniec koncertów i opuszczenie terenu stadionu przez publiczność 
23:00 zamknięcie bramy Stadionu 

 
 

2. Bilet w cenie 1 zł uprawnia do uczestnictwa w koncertach tylko w dniu, na który został zakupiony.   

 Uczestnik Imprezy, który zakupił bilet na Dzień pierwszy Imprezy tj. 4 września 2021 roku jest uprawniony do uczestnictwa w dwóch 
koncertach- Grubson, Enej. 

 Uczestnik Imprezy, który zakupił bilet na Dzień drugi Imprezy tj. 5 września 2021 roku jest uprawniony do uczestnictwa w dwóch 
koncertach- Piotr Cugowski, Daria Zawiałow. 

 
3. Jedną osobę, podczas jednego logowania do systemu sprzedaży oraz w czasie jednej transakcji w okienku kasowym obowiązuje limit 

zakupu łącznie 10 biletów, niezależnie od rodzaju biletu i dnia Imprezy. 
4. Do sprzedaży zostanie przeznaczone 2000 biletów na każdy dzień koncertowy: 

 Bilety na Dzień pierwszy (sobota 4 września 2021) w ilości: 
250 Biletów bez Certyfikatu Szczepienia i 1750 Biletów z Certyfikatem Szczepienia 

 Bilety na Dzień drugi (niedziela 5 września 2021) w ilości: 
250 Biletów bez Certyfikatu Szczepienia i 1750 Biletów z Certyfikatem Szczepienia 

5. Sprzedaż biletów na Imprezę rozpocznie się równolegle w kasie KDK oraz na stronie bilety.kdk.net.pl w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 
15:00. 

6. Pierwszego dnia, tj. 10.08.2021 r., trafi do sprzedaży 50 szt. Biletów bez Certyfikatu Szczepienia oraz 350 szt. Biletów z Certyfikatem 
Szczepienia na pierwszy dzień koncertowy oraz 50 szt. Biletów bez Certyfikatu Szczepienia oraz 350 szt. Biletów z Certyfikatem 
Szczepienia na drugi dzień koncertowy. 

7. Każdego następnego dnia (przez kolejne 4 dni, tj. 11,12,13,14.08.2021 r.) pula biletów, które trafią do sprzedaży zostanie powiększona o 
kolejne  
50 szt. Biletów bez Certyfikatu Szczepienia oraz 350 szt.  Biletów z Certyfikatem Szczepienia na każdy dzień koncertowy 

8. Zwiększenie puli biletów do sprzedaży będzie miało miejsce przez kolejne 4 dni również o godzinie 15:00. 
9. Sprzedaż biletów na Imprezę „Scena Stadion 2021” odbywać się będzie:  

 w kasie Kutnowskiego Domu Kultury w godz. 15:00 - 21:00   
 za pośrednictwem strony internetowej: bilety.kdk.net.pl. 

10. Kutnowski Dom Kultury zastrzega sobie możliwość zmiany dni i godzin pracy kasy biletowej oraz dostępności biletów na stronie 
internetowej bilety.kdk.net.pl 

11. Zakup biletu w kasie oraz za pośrednictwem strony internetowej jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, tj. 
„Regulamin Sprzedaży biletów na imprezę plenerową Scena Stadion 2021”.  
Widz zobowiązuje się do jego przestrzegania.   

 
  



§5 

DANE OSOBOWE I INNE POSTANOWIENIA 

1. Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Imprezy Masowej Scena Stadion 2021 wywieszonym przy wejściu na 
Imprezę oraz na stronie internetowej www.kdk.net.pl 

2. Uczestnik Imprezy zobowiązuje się do wypełnienia przed wejściem na Teren Imprezy następującego oświadczenia: 

 Oświadczenie Uczestnika Imprezy o stanie zdrowia i o akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej Scena Stadion 2021- stanowiące 
Załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu 

3. Dane osobowe, które Uczestnik podaje podczas zakupu biletu online i w kasie mogą zostać przekazane Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu oraz służbom porządkowym w sytuacji, gdy ww. zwrócą się do Organizatora z prośbą o ich udostępnienie w celu 
przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zarażona brała udział w danym wydarzeniu. 
Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie tych danych.   

4. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych (wypełniające dyspozycję art. 13 RODO) stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu.   

5. Podczas zakupu biletu na stronie internetowej bilety.kdk.net.pl Uczestnik, poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki (ikony) w internetowym 
formularzu zamówienia, równocześnie oświadcza, że zapoznał się z zasadami i akceptuje „Regulamin Sprzedaży biletów na imprezę 
plenerową Scena Stadion 2021”. 

6. Podczas zakupu biletu w kasie KDK Uczestnik poprzez wypełnienie formularza stanowiącego Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu oświadcza, że zapoznał się z zasadami i akceptuje „Regulamin Sprzedaży biletów na imprezę plenerową Scena Stadion 2021”. 

7. Powyższe dane kontaktowe nie będą wykorzystywane przez Kutnowski Dom Kultury w żaden sposób w jakimkolwiek czasie, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy ich ujawnienia zażąda właściwy organ nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w ramach prowadzonego 
dochodzenia epidemiologicznego.  

8. W szczególności ujawnienie tychże danych kontaktowych będzie następowało w przypadku podejrzenia, że Uczestnik mógł być narażony 
na kontakt z osobą, u której objawy wskazują na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla ochrony zdrowia Uczestnika i osób, z 
którymi miał kontakt.   

§6 

ODWOŁANIE WYDARZENIA I ZWROTY BILETÓW 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Imprezy. 

2. Nie ma możliwości zwrotu biletów bez względu na okoliczności. Koszt operacji bankowych do obsługi potencjalnych zwrotów przekracza 
wartość biletu.  

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 10 sierpnia 2021 do odwołania.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszym regulaminie tj. Regulamin sprzedaży biletów na imprezę plenerową 
Scena Stadion 2021 oraz w Regulaminie Imprezy Masowej i zobowiązuje się o informowaniu o wprowadzaniu zmian. 

  

Wykaz załączników: 
 
Załącznik nr 1 Oświadczenie uczestnika imprezy o zaszczepieniu (dotyczy osób posiadających Bilet z Certyfikatem zgodnie z §3 pkt.3). 
Formularz dostępny przy kontroli biletowej oraz pod linkiem: https://kdk.net.pl/scena-stadion/ 
 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem sprzedaży biletów na imprezę plenerową Scena Stadion 2021” i 
zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (wypełnić i oddać podczas zakupu biletów w kasie 
biletowej). Formularz dostępny w kasie KDK) 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika Imprezy o stanie zdrowia i o akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej Scena Stadion 2021 
(należy wypełnić i oddać przy kontroli biletowej - dotyczy wszystkich Uczestników Imprezy. Formularze dostępne przy kontroli 
biletowej oraz pod linkiem: https://kdk.net.pl/scena-stadion/ 

  

  

  

  

  
 

 

  

 

  



Załącznik nr 1 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY O ZASZCZEPIENIU  

 

 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA TERENIE POLSKI EPIDEMII 

WIRUSA SARS-CoV-2. 
 
 

W związku z uczestnictwem w Imprezie pod nazwą „SCENA STADION 2021” 

                                                               

 

 
odbywającej się w dniu  , niniejszym oświadczam: 

      (data) 

 
 
 

Jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 w dwiema dawkami w przypadku szczepionki dwudawkowej lub jedną dawką 
w przypadku szczepionki jednodawkowej i upłynęło 14 dni od tego szczepienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z „REGULAMINEM SPRZEDAŻY BILETÓW  
NA IMPREZĘ PLENEROWĄ SCENA STADION 2021”  

I ZAPOZNANIU SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. 

 

 

Kutno, dnia .................. 2021 r.  

  

……………………………………. 

Imię i nazwisko   

  

                                 

OŚWIADCZENIE  

1. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem sprzedaży biletów na imprezę plenerową Scena Stadion 2021”. Deklaruję pełne 
zastosowanie się do wytycznych w nim zawartych.  

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań 
prewencyjnych  
w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz Klauzulą informacyjną RODO odnośnie sprzedaży biletów ONLINE.  

   

.......................................................
  

                             Czytelny podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań 

prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń 

artystycznych /spektakli organizowanych przez Kutnowski Dom Kultury oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa COVID-19.   

Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia 

osób fizycznych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit. i) oraz art. 6 ust. 1 lit. d) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO” w związku z Ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym 

wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.   

 Administratorem danych osobowych jest: Kutnowski Dom Kultury z siedzibą Kutno, ul. Żółkiewskiego 4, Inspektorem ochrony 

danych osobowych w Kutnowskim Domu Kultury jest Pani Izabela Sikorska, e-mail: rodokdk@gmail.com 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych, dochodzenia ewentualnych 

roszczeń prawnych, dotyczących działalności Kutnowskiego Domu Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 

 Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania 

składania oświadczeń dotyczących informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli a także 

uzyskiwania  informacji  dotyczących  konieczności  podjęcia  przez  Administratora  działań  prewencyjnych  w  zakresie 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także 

zapewnienia  bezpieczeństwa  pracownikom,  współpracownikom  Administratora.  Odmowa podania danych może 

spowodować brak możliwości udziału w wydarzeniu artystycznym/spektaklu.   

 Dane osobowe będą przetwarzane przez Kutnowski Dom Kultury do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w związku 

z zagrożeniem epidemicznym (przez 2 tygodnie) a następnie zniszczone lub przekazane do archiwum zakładowego, z 

wyjątkiem sytuacji wykrycia w okresie dwutygodniowym przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19.  

 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom i instytucjom (w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w 

wypadkach niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa COVID19.   

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, także 

nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.  

 Przysługuje Pani/Panu:   

1. prawo dostępu do swoich danych,   

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,   

3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

 Klauzula informacyjna RODO odnośnie sprzedaży biletów ONLINE  
W związku zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (D.U.E.  2016, 119 1) 
informujemy, że: 
  
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Kutnowski Dom Kultury z siedzibą ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno 
  
Informujemy, że na mocy art. 37ust. 1lit.a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) - Izabela 
Sikorska - który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IODO można kontaktować się pod adresem e-
mail: rodokdk@gmail.com 
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji biletów na proponowane 
przez Kutnowski Dom Kultury wydarzenia. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenia 
organizowane przez Kutnowski Dom Kultury, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji 
Umowy. 
 
Dane, które przetwarzamy w tym zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia 
niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów. 
 



Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w 
tym roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania. 
 
Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
 
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, 
przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
 
Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych 
osobowych przez Kutnowski Dom Kultury. 
 
Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa 
 
 
 
 
  



Załącznik  nr 4 
 
 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY 

o stanie zdrowia  

i akceptacji Regulaminu Imprezy Masowej „Scena Stadion 2021” 
 

 W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla 

organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego: 

 W związku z organizacją Imprezy Masowej „Scena Stadion 2021” 

 

Ja, niżej podpisana/y   __________________ 

 

Nr telefonu:   __________________ 

 

1. Oświadczam, że: 

 nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

 nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

 nie miałem kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID-19 w ostatnich 14 dniach 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Kutnowski Dom 

Kultury wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Kutnowski Dom Kultury na adres mailowy: 

sekretariat@kdk.net.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Imprezy Masowej „Scena Stadion 2021” i akceptuję jego treść. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w każdej chwili jeżeli będę przejawiał 

objawy złego samopoczucia. 

5. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych 

osobowych Kutnowskiego Domu Kultury – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. 

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kutnie, Kutno ul. Kościuszki 14) w zakresie niezbędnym do 

dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w 

bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, 

przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).  

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kutnowski Dom Kultury z siedziba ul. Żółkiewskiego 4, 99-
302 Kutno (dalej „Administrator”), NIP:775-13-59-739, REGON: 0000843750 

b) Informujemy, że na mocy art.37 ust.1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (IODO) – Izabelę Sikorską - który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 
osobowych. Z IODO można kontaktować się pod adresem mail: rodokdk@gmail.com 

c) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: 

 art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i 

zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w 

wydarzeniu. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia; 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu; 

f) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce prywatności na 

stronie kdk.net.pl/rodo-kdk 

 

 

.................................................. 

data, czytelny podpis 

http://www.gov.pl/web/koronawirus

