
 

 

 
 

 

Regulamin wydarzenia „25. Urodziny Białołęckiego Ośrodka Kultury” 

 

1. Organizatorem wydarzenia pn. „25. Urodziny Białołęckiego Ośrodka Kultury” jest Białołęcki 
Ośrodek Kultury, ul. Vincenta van Gogha 1, 03-188 Warszawa (dalej: „Organizator”).  

2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10 i 11 września 2022 r. w dwóch lokalizacjach: 
a) wnętrza i plenery Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. van Gogha 1 w Warszawie (10 

września 2022 r.), 
b) wnętrza i plenery Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 Warszawie (11 

września 2022 r.).  
3. W ramach Wydarzenia w dniu 10.09.2022 r., w lokalizacji na van Gogha 1 odbędą się 

następujące atrakcje: 
a) Strefa warsztatów (warsztaty scenograficzne, akrobatyczne, trening improwizacji, 

warsztaty „Świat emocji”) w godzinach 10.00-17.00, 
b) Strefa naukowa (wizyta robota humanoidalnego Peppera, stanowiska z ocullusami, stacja 

robotyki, programowania i druku 3D, teleturniej wiedzy o BOK) w godzinach 10.00-18.00, 
c) Strefa animacji i wypoczynku (dmuchańce dla małych i dużych, wata cukrowa i pop-corn, 

strefa muzyki z DJ-em, leżakami i poduchami dla dzieci) w godzinach 10.00-17.00, 
d) Koncert "10 sekretów Marilyn Monroe" w wykonaniu Soni Bohosiewicz od godz. 19.00 

do ok. 20.30,  
e) Jubileuszowa wystawa fotograficzna dot. działalności Białołęckiego Ośrodka Kultury 

podczas całego Wydarzenia. 
4. W ramach Wydarzenia w dniu 11.09.2022 r., w lokalizacji przy ul. Głębockiej 66 odbędą się 

następujące atrakcje: 
a) Koncert Fasolki z Panem Tik Takiem i Profesorem Ciekawskim o godz. 11.00,  
b) Spektakle dla dzieci Teatru Barnaby („Calineczka” o godz. 12.00 i „O najwspanialszym 

piecuchu” o godz. 15.00), 
c) Strefa warsztatów (warsztaty kostiumowe, akrobatyczne, warsztaty „Świat emocji”) w 

godzinach 10.00-19.00, 
d) Strefa naukowa (wizyta robota humanoidalnego Peppera, stanowiska z ocullusami, stacja 

robotyki, programowania i druku 3D, eksperymentalne warsztaty wybuchowe) w 
godzinach 10.00-18.00, 

e) Strefa animacji i wypoczynku (dmuchańce dla małych i dużych, wata cukrowa i pop-corn, 
animacje dla najmłodszych, strefa muzyki z DJ-em, leżakami i poduchami dla dzieci) w 
godzinach 10.00-17.00, 

f) Strefa kina (kino od kulis, seans dla najmłodszych „Ratchet i Clank” o godz. 14.00, seans 
dla dorosłych „Yang” o godz. 17.00), 

g) Jubileuszowa wystawa fotograficzna dot. działalności Białołęckiego Ośrodka Kultury do 
obejrzenia podczas całego Wydarzenia. 

5. Szczegółowy program Wydarzenia dostępny jest na stronie www.bok.waw.pl. 
 



 

 

 

 

6. Miejsca i stanowiska atrakcji w ramach Wydarzenia zostaną oznaczone przez Organizatora. 
7. Wydarzenie poprowadzi zatrudniony przez Organizatora konferansjer. 
8. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny, na Wydarzenie nie obowiązują zapisy z wyjątkiem koncertu 

"10 sekretów Marilyn Monroe" w wykonaniu Soni Bohosiewicz oraz koncertu Fasolek. 
9. Bezpłatne wejściówki na koncert "10 sekretów Marilyn Monroe" będą dostępne w kasach 

Białołęckiego Ośrodka Kultury od 5.09.2022 r., a na koncert Fasolek od 6.09.2022 r. Wejściówki 
będą dystrybuowane do momentu wyczerpania miejsc.  

10. Na terenie Wydarzenia zabrania się: 
a) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  
b) spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych) oraz innych 

używek, 
c) wprowadzania psów i innych zwierząt,   
d) profesjonalnego filmowania i nagrywania występów, 
e) pozostawiania dzieci (poniżej 13 lat) bez opieki osoby dorosłej.  

11. Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem 
zagrożenia epidemicznego.  

12. Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi. Osoby 
naruszające niniejszy Regulamin, naruszające porządek publiczny zostaną wyproszone z terenu 
Wydarzenia.  

13. W Wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby poniżej 13 roku życia 
powinny być pod opieką osoby dorosłej. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice 
(opiekunowie prawni). 

14. Podczas koncertu "10 sekretów Marilyn Monroe" oraz seansu kinowego dla dorosłych „Yang”, 
w ramach cyklu „Wychodzę z Rodzicami”, Białołęcki Ośrodek Kultury uruchamia opiekę dla 
dzieci. Punkt opieki przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do 8 lat w przypadku koncertu 
"10 sekretów Marilyn Monroe" oraz dla dzieci w wieku 3 do 13 lat w przypadku seansu 
kinowego dla dorosłych „Yang”. Pozostawianie dzieci w Punkcie opieki jest bezpłatne. 

15. Osoby pozostawiające dzieci w Punkcie opieki są zobowiązane do zapoznania się z jego 
Regulaminem, który został zamieszczony na stronie internetowej: 
www.bok.waw.pl/projekty/wychodze-z-rodzicami/.  

16. Podczas koncertu "10 sekretów Marilyn Monroe" mogą wystąpić czynniki szkodliwe takie jak: 
wysokie natężenie dźwięku, intensywne światło, efekty wizualne oraz słownictwo 
nieodpowiednie dla dzieci. Z tego względu w wydarzeniu powinny uczestniczyć osoby, które 
ukończyły 13 lat. Za ewentualny udział w wydarzeniu dzieci poniżej 13 lat odpowiedzialność 
ponoszą ich rodzice (opiekunowie prawni). Organizator może poprosić  
o opuszczenie sali osoby, które swoim nieodpowiednim zachowaniem zakłócają przebieg 
koncertu. 

17. Organizator informuje, że podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia lub krótkie 
nagrania zaś osoby uczestniczące w Wydarzeniu przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek 
utrwalony na zdjęciach i nagraniach będzie rozpowszechniony na profilach społecznościowych  
 
 



 

 

 

 

(m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych BOK. Nagrania będą wykonywane w taki 
sposób, aby nie naruszyć prywatności uczestników. Nagrania będą wykorzystywane wyłącznie 
przez Organizatora we własnych celach promocyjnych i informacyjnych o działalności BOK. 

18. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zostanie udostępnione w odrębnym 
dokumencie opublikowanych łącznie z niniejszym Regulaminem. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji wydarzenia oraz do jego 

odwołania. 
21. W przypadku niesprzyjającej pogody (opady deszczu, silny wiatr itp.) atrakcje odbywające się w 

plenerze zostaną, w miarę możliwości, przeniesione do wnętrz Białołęckiego Ośrodka Kultury. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 
  

ORGANIZATOR IMPREZY 
Organizatorem Wydarzenia „25. Urodziny Białołęckiego Ośrodka Kultury” jest Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Vincenta 
van Gogha 1,  
03-188 Warszawa (dalej: „Organizator”). 
  
UCZESTNIK WYDARZENIA 
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wydarzeniu (dalej jako „Uczestnik”), w tym dzieci 
i opiekunowie. 
  
INFORMACJA O FOTOGRAFOWANIU: 
Uczestnik biorąc udział w Wydarzeniu, jest świadom, że podczas Wydarzenia mogą być wykonywane zdjęcia lub krótkie 
nagrania video na których utrwalony zostanie jego wizerunek i przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek utrwalony 
na ww. zdjęciach i nagraniach video będzie rozpowszechniony na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) 
i stronach internetowych BOK oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i 
elektronicznej) rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia lub dotyczącą jej 
działalnością informacyjną lub promocyjną. 
  
  
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO[1]: 
[Administrator danych] 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
a. Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Van Gogha 1. 
  
[Dane kontaktowe] 
Może Pani/Pan skontaktować się z BOK w sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą: 

·    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, 
·    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: sekretariat@bok.waw.pl, 
·    formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://bok.waw.pl/kontakt/ 

  
[Inspektor ochrony danych osobowych] 
W BOK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą: 

·    poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”, 

·    poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: iod@bok.waw.pl 
  

[Cel przetwarzania danych] 
Promocja działalności statutowej BOK. 

 
 
[Podstawy przetwarzania danych] 
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” - dotyczy działań związanych z 
organizacją i promocją imprezy. 
  
[Odbiorcy danych] 
Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą następujące kategorie podmiotów: 

·    dostawcy usług technicznych przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność, 
·    podmioty, z którymi Administrator zawrze jakiegokolwiek rodzaju umowy dotyczące utworów oraz materiałów 

zawierających wizerunek Uczestnika, utrwalony w związku z uczestnictwem w Imprezie, 
·    podmioty prowadzące działalność w zakresie rozpowszechniania treści w Internecie (np. na kanale YouTube) 

oraz prowadzące serwisy społecznościowe w Internecie (np. Facebook).    
  
[Przekazywane danych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)] 

BOK korzystając z usług oferowanych przez Google (zgodnie z poniższą definicją) zamierza przekazywać Dane Osobowe spółce 
Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”),  
 



 

 

 
 
 
 
która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG), w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają  
stosowną infrastrukturę. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych osobowych przez BOK do krajów trzecich, w tym 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej są stosowane w umowie z Google LLC standardowe klauzule umowne, 
zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje 
odpowiednie zabezpieczenia. 

  
  
[Okres wykorzystania danych] 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. 
  
[Prawa związane z przetwarzaniem danych] 
Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora: 
·    dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
·    prawo do przenoszenia danych, 
·    prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
  
Ze względu na charakter danych jakim jest Pani/Pana wizerunek nie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od 
Administratora 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. Tego rodzaju żądanie będziemy traktować jako żądanie usunięcia danych. 

          
        Żądania przewidziane powyżej mogą być przesłane na adres e-mail: sekretariat@bok.waw.pl.  

 
[Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie] 
Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie po ich utrwaleniu bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  
[Prawo do wniesienia skargi] 
W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej 
zwany „PUODO”), jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy 
RODO. 
  
[Brak automatyzacji przetwarzania] 
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. 

 
 

 


