
Kraków, 26.10.2021 

 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
przez BAILAME w okresie epidemii Covid-19 

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed 

możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami 

bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Organizator wprowadza niniejszy regulamin, 

który obowiązuje podczas wydarzenia BailaMe Cracow Bachata Festival 2021w dniach 29.04-

02.05.2022. 

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

•  Uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym BailaMe Cracow Bachata Festival 2022 oznacza 

akceptację regulaminu wydarzenia oraz poniższego Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych przez BAILAME w okresie epidemii Covid-19 i obowiązek ich 

przestrzegania. Treść regulaminów dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie 

internetowej– www.bailame.pl.  

 

• Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest wymagane przed zakupem biletu. 

 

W Festiwalu nie może uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:  

• jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie 

• przebywa na kwarantannie 

• jest pod nadzorem epidemiologicznym 

 
• Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u 

których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w 

oddychaniu, podwyższona temperatura).  

 

•  Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 

metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. 

 

•  Uczestnik festiwalu ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 

osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie 

ust i nosa.  

 

•  Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji 

dostępny jest na terenie wydarzenia. 

 

• Pracownicy Organizatora będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

 

http://www.bailame.pl/


• Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny. 

 

• Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a 

także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych na 

potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia artystycznego BailaMe Cracow 

Bachata Festival 2022 (29.04-02.05.2022) oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

koronawirusa COVID‐19. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 - art. 13 RODO), informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bailame Dorota Chudzik, ul. Kościelna 19, 34-

220 Maków Podhalański. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie 

Państwo prawo kontaktować się na adres mailowy: bailamefestival@gmail.com 

 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes 

publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zw. z 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 w zakresie imienia, 

nazwiska, numeru telefonu i danych dotyczących zdrowia niezbędnych do zabezpieczenia 

odwiedzających i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19; 

 

b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych 

interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w 

zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, danych dotyczących zdrowia w szczególności 

wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej w celu 

ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przekazania danych osobowych właściwej 

Stacji Sanitarno Epidemiologicznej; 

 

3. Cel przetwarzania: 

• Zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

• ochrona zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, 
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• zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń, pracownikom, współpracownikom 

Administratora Danych 

 

5. Odbiorcy danych: 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym służbom porządkowym, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej GIS. 

 

6.Okres przetwarzania danych 

Zebrane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie podlegają 

usunięciu. Dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub 

zakończenia postępowania. 

 

7. Prawa osób których dane dotyczą 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia skargi do PUODO ( adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawne 

 

8. Podanie danych 

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje jednak brakiem możliwości 

udziału w wydarzeniu. 

 
 
 


