
 
 

Regulamin „Summer Chillout 2021” 

I. Opis wydarzenia 

Forma imprezy Summer Chillout ma charakter rekreacyjno-rozrywkowy. Celem 

eventu jest popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w warsztatach 

jogi, integracja mieszkańców miasta Opola przy letniej muzyce oraz promowanie 

wydarzeń organizowanych przez MOSiR. Wejście na wydarzenie jest bezpłatne.  

II. Miejsce i terminy wydarzenia  

Kąpielisko Bolko w Opolu, aleja Przyjaźni  

Terminy:  

• 9 lipca (piątek) – 18:00 – 22:00 

• 18 lipca (niedziela – 18:00 – 22:00 

• 23 lipca (piątek) – 18:00 – 22:00  

Wydarzenia uzależnione są od pogody. W przypadku niesprzyjających warunków 

atmosferycznych Organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy.  

III. Organizator: 

• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu  

• ProjektOpole.pl – DJ MajestiQ 

IV.  W wydarzeniu udział wziąć może każdy. Preferowane jest aby dzieci i młodzież 

przebywały pod opieką osoby dorosłej. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do 

kulturalnego zachowania się w trakcie jego trwania.  

V. Osoby, których stan mógłby wskazywać na spożycie znacznej ilości alkoholu lub 

innych środków odurzających są zobligowane do samodzielnego zakończenia 

uczestnictwa w wydarzeniu. W innym przypadku Organizator zmuszony będzie 

wezwać odpowiednie służby (Policja, Straż Miejska) w celu podjęcia interwencji.  

 

 

 

 



 
VI. Postanowienia końcowe:  

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie wydarzenia 

„Summer Chillout 2021” przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, w celu 

promocji swojej działalności zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. 

U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

W kwestiach nie ujętych w regulaminie, obowiązuje regulamin obiektu.  

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z 

siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie 

www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl.  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia ”Summer Chillout 2021”, co 

stanowi zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). 

Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w 

ramach zadań realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO.  

3. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw 

trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera 

się o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

danych osobowych. 

 4. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje 

o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.  

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie 

świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, 

konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.  

6. Wizerunek będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.  

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

8. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu „Summer Chillout 2021”.  

9. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie 

wyrażone poprzez akceptację regulaminu „Summer Chillout 2021”. 


