
Regulamin wyprzedaży garażowej 
 

1. Wyprzedaż garażowa odbędzie się ma parkingu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum 
Kultury w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 37. 

2. Uczestnictwo Wystawców w imprezie: bezpłatne. 
3. MBP-CK w Pieszycach udostępnia jedynie miejsce i nie bierze żadnej odpowiedzialności za 

sprzedawane bądź nabywane rzeczy. 
4. Podczas wyprzedaży nie wolno wnosić ani spożywać: alkoholu, narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych na terenie MBP-CK w Pieszycach.  
5. Biorąc udział w wydarzeniu akceptują Państwo regulamin MBP-CK w Pieszycach. 
6. Biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się państwo na wykorzystanie Państwa wizerunku, 

potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć 
oraz filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury 

w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Lidię Zakrzewską – 
Strózik. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury 
w Pieszycach jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- dokumentowania zajęć, imprez organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w 
Pieszycach (wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec 
przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie 
są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. 

6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji 
międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą 
zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie: 
- uniemożliwia korzystanie z imprez organizowanych przez MBP-CK w Pieszycach.  

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
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