
Zarządzenie Nr 7/20 19 

Dv rektora Gminnego Centrum Kultury w Bia łej 

z dnia 05.08.2019 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Białej. 

Na podstawie §8 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Bia łej przyj ętego uchwałą  nr 
XXIX.330.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 roku zarządzam co następuje: 

*1 

Wprowadzam „Regulamin korzystania z budynku Centrum Kultury w Bia łej" w brzmieniu 
podanym w załączniku do niniejszego zarz ądzenia. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Gminne Centrum Kultury w Białej 
ul.Prudnicka 35, 48-210 Biała 

NIP 755-18-50-229 
te! 77 ź 387025 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY 
W BIAŁEJ 

1. Budynek Gminnego Centrum Kultury oraz teren wokó ł  zwany dalej „GCK" jest w łasnością  
Gminy Biała. 

2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu b ędącego w użytkowaniu GCK przy ulicy 
Prudnickiej 35 w Białej. 

3. GCK czynne jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 21:00 z wyj ątkiem organizacji 
imprez własnych i zleconych. 

4. Każda osoba wchodząca na teren GCK ma obowiązek zapoznania si ę  i stosowania 
niniejszego Regulaminu. 

5. W budynku GCK mieszcz ą  się  pokoje hotelowe, których korzystanie okre śla Zarządzenie Nr 
7/2015 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Bia łej z dnia 01.07.2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z hotelu GCK w Bia łej. 

6. Regulamin obiektu GCK podany jest do wiadomo ści publicznej wewn ątrz budynku oraz na 
stronie internetowej GCK. 

1. Na terenie GCK zabrania si ę : 

a)palenia tytoniu, spo żywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzaj ących, 

b)zakłócania porządku i spokoju, 

c)wchodzenia do pomieszczeń, które nie są  ogólnodostępne, 

d)rzucania przedmiotami, 

e)używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób, 

f)używania fajerwerków lub petard. 



g)sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania 
zbiórek bez uprzedniej zgody GCK, 

h)pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania, 

i)zaśmiecania terenu GCK, 

j)zasłaniania twarzy lub innego maskowania si ę  w celu uniemożliwienia identyfikacji, 

k)wywieszania fiag, transparentów, reklam bez zgody GCK, 

l)wprowadzania zwierz ąt bez uprzedniej zgody przedstawicieli GCK. 

2.Na teren GCK nie wolno wnosi ć : 

a)napojów alkoholowych, środków odurzaj ących, 

b)przedmiotów niebezpiecznych, 

c)broni wszelkiego rodzaju i amunicji, 

d)pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbuj ących, 

e)fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych. 

3.Osoby posiadaj ące produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 nie maj ą  prawa 
przebywania na terenie GCK. 

Wej ście na salę  konferencyjną, możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udzia łem 
publiczności, oraz zorganizowanych zaj ęć , szkoleń, spotkań  autorskich, prelekcji. Wej ście na 
koncerty oraz inne imprezy biletowane odbywa si ę  na podstawie ważnego biletu wstępu. 

* 4  

Przetwarzamy dane osobowe, a budynek jest monitorowany i ka żdy jest o tym informowany w 
niniejszym Regulaminie. Jednocze śnie informacja jest załącznikiem do Regulaminu. 

*5 



W stosunku do osób nieprzestrzegaj ących regulaminu pracownicy GCK b ędą  stosować  
następujące środki: 

a)wezwanie do zachowania porz ądku i zasad bezpieczeństwa, 

b)nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu, 

c)zawiadomienie Policji, lub ochrony. 

Osoby które doprowadzą  do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia GCK ponoszą  
odpowiedzialność  materialną  za wyrządzone szkody. 

* 7  

1. Korzystaj ący z obiektu GCK zobowi ązani są  do podporządkowania się  poleceniom osób 
prowadzących zaj ęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawid łowe funkcjonowanie 
GCK. 

2. Wszystkie zaj ęcia oraz próby odbywaj ą  się  w godzinach od 8.00 do 21.00 

3. Stawki za wynajem pomieszczeń  i urządzeń  określa Zarządzenie Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Białej nr 15/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

*8 

Za przedmioty warto ściowe pozostawione w na terenie obiektu GCK nie ponosi 
odpowiedzialno ści. 

Osoby przebywające na terenie GCK podlegaj ą  powszechnie obowi ązuj ącym przepisom prawa 
oraz niniejszego regulaminu. 

Gminne Centrum Kultury w Białej 
uI.Prudnjcka 35, 48-210 Biała 

Y BAtH NIP 755-18-50-229 	 A 
tel.77 4387026 



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zapewnienie bezpiecze ństwa pracowników oraz ochrona mienia 
znajduj ących si ę  w budynku i na terenie zarz ądzanym przez administratora 

1. Administratorem Pa ń stwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Bia łej, 

z siedzib ą  w Bia łej, ul. Prudnicka 35, 48-210 Bia ła, 

tel.: 774387026, e-mail: info@gckbiala.pl  lub biuro@gckbiala.pl  

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, 

tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com  
3. Pa ń stwa dane osobowe przetwarzane s ą  w celu zapewnienia bezpiecze ń stwa pracowników 

oraz ochrony mienia znajduj ących si ę  w budynku i na terenie zarz ądzanym przez 

administratora. 

Podstawa prawna przetwarzania Pa ń stwa danych osobowych: 

a) przetwarzanie jest niezb ędne do celów wynikaj ących z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora: 

zapewnienie bezpiecze ń stwa pracowników oraz ochrona mienia znajduj ących si ę  
w budynku i na terenie zarz ądzanym przez administratora. 

5. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: organy ścigania, 

wymiar sprawiedliwo ści oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub 

inne podmioty, uprawnione na podstawie odr ę bnych, w ła ściwych ze wzgl ędu na ww. cel 

przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, w tym 

regulacji wewn ę trznych administratora, do których stosowania administrator jest 

zobowi ą za ny. 

Ponadto, dla zapewnienia rzetelno ś ci i przejrzysto ści przetwarzania informuj ę , że: 

6. Pa ń stwa dane osobowe przechowywane b ę d ą  przez okres niezb ędny do realizacji ww. celu 

przetwarzania, nieprzekraczaj ący 1 miesi ąca od dnia nagrania chyba, że nagrania obrazu 

stanowi ą  dowód w post ę powaniu prowadzonym na podstawie prawa, albo administrator 

powzi ął  wiadomo ść, i ż  mogą  one stanowi ć  dowód w post ę powaniu, wówczas termin 

przechowywania nagrania obrazu ulega przed ł u żeniu do czasu prawomocnego zako ń czenia 

post ę powania. 

7. Maj ą  Pa ń stwo ograniczone prawo do żądania od administratora dost ę pu do swoich danych 

osobowych oraz do ich sprostowania, prawo do usuni ęcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa ń stwa danych osobowych, 

gdy - iw zakresie, wjakim -jest to dopuszczone obowi ązuj ącymi przepisami prawa i mo ż liwe 

dla administratora. Prawo do przenoszenia danych osobowych nie ma zastosowania. 

S. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, maj ą  Pa ń stwo prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urz ędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Pa ń stwa danych osobowych: 

a) nie jest wymogiem ustawowym, 

b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 

10.Decyzje dotycz ą ce Pa ń stwa nie s ą  podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11.Pa ń stwa dane osobowe nie s ą  profilowane. 


