
WARUNKI UCZESTNICTWA 
W WYDARZENIACH  

(KONKURSY, RAJDY, BIEGI, AKCJE, ZAJĘCIA TERENOWE i STACJONARNE) 
 

 
1. DZPK oświadcza, że jest administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych zebranych od 

Koordynatora/Opiekuna grupy na potrzeby organizacji wydarzenia. 
2. Administratorem danych osobowych poszczególnych osób z grupy jest podmiot zgłaszający grupę. 

Przedstawiciel podmiotu zobowiązany jest do posiadania listy uczestników grupy przez cały okres trwania 
wydarzenia i udostępnienia listy wyłącznie odpowiednim organom w przypadku zdarzeń losowych takich jak 
zagrożenie pożarem, wybuchem itp. lub pracownikom DZPK w przypadku ewakuacji. 

3. DZPK nie przetwarza i nie administruje danymi osobowymi dzieci będących uczestnikami grupy, z 
zastrzeżeniem ust. 8. Podmiot zgłaszający grupę jest zobowiązany do podania liczby uczestników oraz 
zobowiązany jest do posiadania imiennej listy uczestników w przypadku kontroli dokonywanej przez Instytucje 
zapewniające finansowanie lub dofinansowanie przedmiotu umowy przez okres co najmniej 5 lat od dnia 
zakończenia wydarzenia. 

4. Za wszelkie zdarzenia będące następstwem działania uczestnika danej grupy odpowiada 
Koordynator/Opiekun grupy i jednostka zgłaszająca grupę. 

5. W stosunku do danych osobowych (tj. informacji odnoszących się do osób fizycznych), które Strony wzajemnie 
sobie przekazują w związku z wykonywaniem Umowy, Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi 
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne 
regulacje wydane na podstawie RODO. 

6. DZPK będzie przetwarzał udostępnione dane osobowe, w szczególności imię (imiona) i nazwisko, adres 
podmiotu zgłaszającego grupę, seria i numer dowodu osobistego, na własną odpowiedzialność i w zgodzie z 
przepisami prawa. 

7. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu 
zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być 
odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich 
nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia. 

8. Osoby biorące udział w projekcie lub rodzice/opiekunowie prawni dzieci biorących w nich udział wyrażają 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku dziecka przez 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć i filmów 
zawierających wizerunek, zarejestrowany podczas uroczystości podsumowującej projekt, jak: udostępnienie 
na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie 
wykorzystywany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie udziału w projekcie i do promocji wykonywanych przez 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zadań statutowych. Dopuszcza się możliwość przetwarzania 
wizerunku poprzez kadrowanie i kompozycję.  

9. Koordynator/opiekun grupy lub podmiot zgłaszający grupę jest odpowiedzialny za przekazanie powyższej 
informacji uczestnikom projektu lub ich rodzicom lub opiekunom prawnym i jest on odpowiedzialny za zebranie 
od tych uczestników właściwych zgód na wykorzystywanie i upublicznianie wizerunku. W przypadku braku 
zgody Koordynator/opiekun zobowiązany jest poinformować o tym przedstawiciela DZPK, a także wskazać 
konkretne osoby, które nie są objęte zgodą. W przypadku kierowania do DZPK jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
braku zgody w powyższym zakresie druga strona umowy zobowiązuje się do zwolnienia DZPK ze wszelkich 
obowiązków w tym zakresie oraz do pokrycia wszelkich kosztów i zaspokojenia roszczeń mogących powstać 
w związku z brakiem w/w zgód. 

 
 
 
 
 
 


