REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI KINOWO–WIDOWISKOWEJ
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
1. DEFINICJE
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1.1. MDK - Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy
Bytomskiej 73.
1.2. Sala - Sala kinowo-widowiskowa MDK wraz z szatnią i sanitariatami
1.3. Wydarzenie – koncert, spektakl, seans filmowy lub inna impreza kulturalna biletowana,
organizowana przez MDK.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Sali kinowo–widowiskowej w Miejskim Domu
Kultury w Piekarach Śląskich.
2.2. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązana jest każda osoba uczestnicząca w
Wydarzeniu odbywającym się w ww. Sali.
2.3. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa, sprawnej obsługi widzów
oraz umożliwienie bezkonfliktowego i komfortowego przebywania na terenie Sali.
2.4. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. stan epidemiologiczny, stan klęski żywiołowej, itp.) niektóre
zapisy regulaminu mogą ulec zmianie, a informacje na ten temat będą się znajdować na stronie
internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz Kina Zacisze, bądź udzielane telefonicznie.
3. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W WYDARZENIU
3.1. Korzystanie z Sali kinowo-widowiskowej odbywa się zgodnie z jej przeznaczeniem.
3.2. Wstęp do Sali kinowo-widowiskowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu lub innego
dowodu uprawniającego do wejścia na Wydarzenie (karnet/zaproszenie/wejściówka/bilet
specjalny) wyłącznie podczas obecności upoważnionego pracownika MDK.
3.3. Miejsce na Sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie lub zgodnie ze wskazaniem
upoważnionego pracownika MDK.
3.4. Bilety należy zachować do końca trwania Wydarzenia.
3.5. Podczas Wydarzeń organizowanych w Sali kinowo-widowiskowej MDK zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez wcześniejszej zgody MDK,
b) korzystania z telefonów komórkowych,
c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,
d) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych nabytych poza obiektem MDK,
e) palenia papierosów i e-papierosów,

f) głośnego zachowania zakłócającego Wydarzenie,
g) wprowadzania zwierząt,
h) zaśmiecania Sali,
i) niszczenia, malowania, oklejania, pisania i dewastowania ścian, urządzeń czy wyposażenia MDK
W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową
koniecznością opuszczenia obiektu.
Osoby zachowujące się agresywnie albo w sposób stwarzający ogólne poczucie zagrożenia lub
wzbudzające niepokój bądź niepewność wśród innych widzów muszą liczyć się z natychmiastową
koniecznością opuszczenia obiektu na żądanie upoważnionego pracownika MDK.
3.6. Obowiązkiem osób korzystających z Sali kinowo-widowiskowej jest przestrzeganie przepisów
bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych.
3.7. Dzieci poniżej 13. roku życia mogą uczestniczyć w seansie filmowym tylko pod opieką osoby
dorosłej. Upoważniony pracownik MDK może odmówić wstępu na film osobie w wieku
nieodpowiednim (punktem odniesienia są rekomendacje dot. wieku minimalnego dystrybutora
danego tytułu).
3.8. Za rzeczy pozostawione w Sali kinowo–widowiskowej MDK nie ponosi odpowiedzialności.
3.9. Osoby niszczące mienie MDK, w tym m.in. znajdujące się w Sali kinowo-widowiskowej ponoszą
pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność
materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
3.10. Spotkania filmowe i seanse odbywające się w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu
Filmowego ZACISZE precyzuje osobny Regulamin DKF Zacisze.
4. RODO
4.1. Zgodnie z art. 13 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 119 z 2016
r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO” oraz na podstawie ustawy z 10 maja 2018r. O ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1871 z późn.zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 73 tel. 322872880.
2. Administrator
powołał
Inspektora
Ochrony
Danych.
Dane
kontaktowe:
IOD MDK Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 73,
e-mail: iod@radiopiekary.pl
3. Dane osobowe (wizerunek) przetwarzane są przez Administratora w celu ochrony mienia oraz
zapewnienia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego na podstawie
art.6 ust.1 lit. e i f RODO.
4. Nagrania przechowywane są maksymalnie 3 miesiące. Czas przechowywania uzależniony
jest od warunków technicznych wynikających z zasady nadpisywania najstarszych nagrań w
przypadku braku miejsca na nośniku.

5. Nagrania są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych
danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania lub podmiotom, których
udział w realizacji w/w celów przetwarzania jest niezbędny, a którym powierzono
przetwarzanie danych na podstawie i w zakresie określonym stosowną umową.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
uczestników seansu lub wydarzenia zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
12. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Szatnia MDK jest otwarta w okresie jesienno–zimowym na godzinę przed wydarzeniem
kulturalnym (za wyjątkiem seansów filmowych) oraz przed wydarzeniami organizowanymi przez
podmioty zewnętrzne, jeżeli umowa tak stanowi. Szatnia jest bezpłatna dla widzów z ważnym
biletem lub karnetem.
5.2. MDK nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przekazanej do szatni odzieży
przedmioty, pieniądze, itp.
5.3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali należy kierować do sekretariatu MDK.:
tel. 32 287 28 80 wew. 31
e-mail: sekretariatmdk@radiopiekary.pl
5.4. Na wszelkie pytania związane z niniejszym Regulaminem oraz wykraczające poza niniejszy
Regulamin odpowiedzą pracownicy MDK.
5.5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie MDK oraz na stronie www.mdk.piekary.pl.,
www.kinozacisze.pl
5.6. Aktualne dane kontaktowe MDK znajdują się na stronie internetowej MDK
http://www.mdk.piekary.pl/ oraz Kina Zacisze www.kinozacisze.pl

