
 

Regulamin imprez publicznych organizowanych w Kinie Kultura 

przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie  

 

1. Osoba uczestnicząca w imprezie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i 

stosowania się do niego. 

2. Na teren biletowanej imprezy mają wstęp wszyscy, którzy zakupili bilety (lub posiadają 

zaproszenie), zaś na teren imprezy wymagającej uprzedniego zapisania się mają wstęp 

wszyscy, którzy zostali zapisani. 

3. Przez Organizatora rozumie się Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie 
(00-834) przy ul. Pańskiej 85, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000068354, NIP: 5251288627, REGON: 000818002. 

4. Organizator prowadzi w Internecie: 

a. portal pod adresem https://www.sfp.org.pl/  

b. stronę Kina Kultura pod adresem https://www.kinokultura.pl/  

c. oraz profil (fanpage) Kina Kultura na portalu społecznościowym Facebook pod adresem 

https://www.facebook.com/KinoKulturaWarszawa/  

oraz wydaje w wersji drukowanej czasopismo „Magazyn Filmowy” - zwane dalej łącznie 

„Mediami”. 

5. Organizator utrwala przebieg imprezy w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji oraz 

promocji i reklamy imprez, a także działalności Organizatora. Wizerunek, głos, wypowiedzi osób 

przebywających na terenie imprezy mogą więc zostać utrwalone, a następnie 

rozpowszechniane dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.  

6. Udział w imprezie jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez uczestniczkę/uczestnika 

imprezy zezwolenia na utrwalenie jej/jego wizerunku poprzez wykonywanie zdjęć lub 

filmów oraz ich nieodpłatną publikację w Mediach na zasadach opisanych w regulaminie.  

7. W sytuacji gdy gromadzone przez Organizatora informacje, będą stanowiły dane osobowe w 

rozumieniu 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 (RODO), Administratorem tych danych będzie Organizator. 

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

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 (RODO) oraz postanowieniach 

regulaminu. 

9. Dane osobowe uczestników w postaci wizerunku, głosu, wypowiedzi mogą być przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, w związku z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, tj. zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych udzielonej 

poprzez jego wyraźne działanie przejawiające się we wzięciu udziału w imprezie oraz na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. art. 6 ust. 1 lit f. RODO, jakim jest 

zamieszczenie fotorelacji lub videorelacji z przebiegu imprezy oraz w celach promocyjnych.  

10. Udzielenie zgody, o której mowa powyżej jest zupełnie dobrowolne, przy czym niezbędne do 

wzięcia udziału w imprezie.  

11. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody 

przed jej cofnięciem, o ile przetwarzane przez Organizatora dane mogą być uznane za dane 

osobowe w rozumieniu RODO. W większości przypadków Organizator zakłada wykonywanie 

zdjęć i nagrań video, które będą stanowiły jedynie szczegół całości, a więc nie będzie 

podejmował zamierzonych czynności w celu utrwalania danych osobowych. Utrwalenie takich 

danych osobowych może mieć zatem charakter poboczny. Wówczas będzie każdej osobie 

której dane osobowe zostaną utrwalone, prawo cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody.  



 

12. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w formie klauzuli informacyjnej stanowi 

załącznik nr 1 do Regulaminu, który stanowi jego integralną część. 

13. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia broni, innych niebezpiecznych 

przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo 

niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, własnych napojów, 

w tym alkoholowych. 

14. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówić wpuszczenia na teren imprezy bądź 

żądać jego opuszczenia przez osoby, co do których mają uzasadnione podejrzenie, że wbrew 

zakazowi wnoszą bądź posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu, 

chyba że przeprowadzona na żądanie tych osób kontrola nie potwierdzi podejrzenia, a także 

osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub stwarzających ryzyko 

niebezpieczeństwa. 

15. W związku z nieprzestrzeganiem zasad regulaminu, organizator (służby porządkowe) mają 

prawo zażądać opuszczenia terenu imprezy przez osobę naruszającą regulamin. 

16. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej zgodnie 

z Regulaminem, nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia. 

17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności prawnej osób 

uczestniczących w imprezie, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Informacja dla uczestników imprezy 

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) z siedzibą w Warszawie 00-834 (dalej jako SFP), ul. 

Pańska 85, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000068354, o numerze NIP: 525-12-88-627, a także 

o numerze REGON: 000818002, informuje, iż jest administratorem Twoich danych osobowych 

podanych nam w ramach uczestnictwa w imprezie 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami 

pod adresem: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz 

adres e-mail lub adres korespondencyjny, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane 

dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W przypadku wątpliwości co do tożsamości 

osoby kontaktującej się z nami możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych osobowych. 

Możesz także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: 

iod@sfp.org.pl 

Podstawy i cele przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

• udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) w wyniku 

wyraźnie podejmowanych przez Ciebie czynności traktowanych jako udzielenie swojej zgody, 

o których mowa w regulaminie w celach dokumentacji oraz promocji i reklamy działalności 

Organizatora, 

• zawartej z Tobą umowy poprzez zakup biletu na imprezę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

• obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o 
rachunkowości i Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, gdy poprosisz nas o 
wystawienie faktury, 

• tzw. prawnie uzasadnionych interesów SFP wynikających z konieczności dochodzenia 
ewentualnych roszczeń przysługujących SFP i w stosunku do SFP lub obrony przed tymi 
roszczeniami oraz promocji SFP i odejmowanych przez nas działań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem ich przetwarzania dla celów 

rachunkowych i podatkowych.  

Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonej SFP zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, o ile przetwarzane o Tobie przez nas dane stanowią dane osobowe w 

rozumieniu RODO. 

Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Przekazywanie Twoich danych osobowych innym podmiotom 

SFP informuje, że w celu realizacji założeń przedstawionych w regulaminie imprez publicznych, Twoje 

dane, w postaci wizerunku, głosu, wypowiedzi mogą być także ujawniane do bliżej nieokreślonej liczby 

osób, a więc dostępne publicznie, tj. w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w sposób swobodny.  

Twoje dane mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania SFP, jak serwisanci i 



 

dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych, na których te dane osobowe 

są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi 

i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery. 

 

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy: 

• obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa, 

• jest to prawnie uzasadniony interes nasz lub podmiotu trzeciego, 

• udzielisz nam na to zgodę. 

 

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i 

niezbędny do realizacji założonych celów.  

Twoje dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów promocyjnych, a w przypadku gdy 
przekazałeś/łaś nam swoje dane osobowe przy okazji kupowania biletu, przez czas niezbędny do 
wykonania Umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów 
prawa przysługujących SFP i w stosunku do SFP z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów SFP. Ponadto wówczas Twoje dane będziemy 
przetwarzali w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z 
obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

W przypadku udzielania nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, Twoje dane 
będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia udzielonej nam zgody. 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych 

Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

Osobie, której dane osobowe dotyczą na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

a także w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tych celach, chyba 

że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane 

osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych 

nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji 

prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania lub adresu e-mail, ewentualnie 

adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby. Informujemy, że w 

przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy 

zwrócić się do Ciebie o podanie dodatkowych danych osobowych uwierzytelniających lub zadzwonić 

pod przekazany nam numer telefonu. 

 

 

 


