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Regulamin patriotycznych seansów filmowych organizowanych w ramach projektu 

Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek „Niepodległa Łączy Pokolenia”,  

czyli „Patriotyczne Środy z Niepodległą” realizowanego z okazji obchodów  

stulecia odzyskania niepodległości. 

§ 1 Organizator 

1. Patriotyczne seanse filmowe są organizowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

2.Szczegółowe informacje uzyskać można w Sekretariacie Biura Wojewody Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, tel.: (41) 342-12-32.  

3. Patriotyczne seanse filmowe odbędą się w dniach: 19 września, 26 września, 3 października, 

10 października, 17 października, 24 października, 31 października, 7 listopada 2018 roku  

w godzinach od 18:00 do 20:30 w Kinie Moskwa, ul. Stanisława Staszica 5, 25-008 Kielce. 

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa 

1. Patriotyczne seanse filmowe adresowane są do wszystkich mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego.  

2. Udział w seansie filmowym jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu 

oraz wyrażeniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub 

dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestników oraz ich wypowiedzi, w tym ich 

fragmentów podczas seansów filmowych dla celów informacyjnych promujących projekt 

Organizatora – „Niepodległa Łączy Pokolenia”, czyli „Patriotyczne Środy z Niepodległą”  

Uczestnikom patriotycznych seansów filmowych nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatora z tego tytułu. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w seansach filmowych za zgodą opiekuna 

prawnego.  

§ 3 Warunki uczestnictwa w Patriotycznych seansach filmowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w seansach jest przedstawienie w kasie kina ważnego zaproszenia 

na dany seans. Każde zaproszenie ważne jest dla dwóch osób i podlega wymianie w kasie kina 

Moskwa na bilety wstępu. Zaproszenia można odbierać u Organizatora (Biuro Obsługi Klienta 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz w lokalnych mediach (Radio eM, Radio Eska, 
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Radio Kielce). Zaproszenia będzie można pozyskać także za pośrednictwem portalu 

społecznościowego Facebook (https://www.facebook.com/suw.kielce/).  

Zaproszenia będzie można wymieniać na bilety wstępu na patriotyczny seans filmowy w kasie 

kina Moskwa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 19:00.  

2. Udział w seansach filmowych jest bezpłatny. 

3. Seanse realizowane będą w siedzibie Kina Moskwa, ul. Stanisława Staszica 5, 25-008 Kielce, 

w środy (19 września, 26 września, 3 października, 10 października, 17 października, 24 

października, 31 października, 7 listopada 2018 roku) od godz. 18:00 do 20:30. Sala kinowa 

przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście dla osób niepełnosprawnych 

udostępnione będzie od strony widowni.  

4. Maksymalna liczba uczestników seansów kinowych to 396 osób. W momencie wyczerpania 

puli biletów na dany seans – decyduje kolejność zgłoszeń.  

Uczestnikom patriotycznych seansów filmowych nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Organizatora z tego tytułu. 

5. Celem patriotycznych seansów filmowych organizowanych w ramach projektu Wojewody 

Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek jest kształtowanie wśród młodych ludzi patriotycznych 

postaw oraz krzewienie w nich miłości do Ojczyzny, Ziemi rodzinnej i przynależności 

narodowej. Prezentowane filmy będą poruszać tematykę walk Polaków o odzyskanie 

niepodległości. Zamysłem projektu jest udział w seansach filmowych przedstawicieli co 

najmniej dwóch pokoleń np. wnuczka z babcią, czy córki z tatą. Wspólne popołudnie filmowe 

będzie wyjątkową okazją do spędzenia wolnego czasu w patriotycznym tonie.  

7. W trakcie seansów filmowych w siedzibie kina Moskwa niepełnoletni uczestnicy powinni 

pozostać pod opieką rodziców/opiekunów/nauczycieli. Organizator nie zapewnia transportu 

uczestników na seans filmowy.  

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Biorąc udział w patriotycznych seansach filmowych uczestnicy bądź ich prawni opiekunowie 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych  

o uczestnikach seansów przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z siedzibą w Kielcach, al. IX 

Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

https://www.facebook.com/suw.kielce/
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osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia 

patriotycznych seansów filmowych. 

2. Biorąc udział w seansach filmowych uczestnicy bądź ich rodzice/opiekunowie prawni 

podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptują.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów seansów, a także do ich odwołania. 

Wszelkie informacje dotyczące zmian poszczególnych terminów patriotycznych seansów 

filmowych oraz ich ewentualnego odwołania dostępne będą minimum 1 dzień przed danym 

seansem filmowym na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach: www.kielce.uw.gov.pl. Informacja o zmianie terminu lub odwołaniu seansu 

filmowego nie zostanie opublikowana, jeżeli powody tych zmian wynikają  

z nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.kielce.uw.gov.pl 

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące seansów można uzyskać kontaktując się ze 

Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 

Regulaminu. 
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Informacja o przetwarzanych danych 

 

1. Administratorem Twoich danych jest: 
Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  

w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 

41 3421115. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:  
można się z nim skontaktować w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: 

iod@kielce.uw.gov.pl. 

3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane w celu: 
przeprowadzenia patriotycznych seansów filmowych na podstawie: 

 Twojej zgody 

 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  
w województwie 

 prawnie uzasadnionego interesu 

 lub wykonania zawartej z Tobą umowy 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Twoich danych będą: 

 Ty sam jako Wnioskodawca 
Uwaga: organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, 

nie są uznawane za odbiorców. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt lub czasu zakończenia trwania 

zawartej umowy lub czasu możliwego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Twoich danych 
osobowych przysługuje Ci: 

 prawo dostępu do swoich danych osobowych 

 prawo do ograniczenia ich przetwarzania 

 prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

 prawo do usunięcia danych 
Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne  

z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie 

przepisów prawa dotyczących np.: archiwizacji 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 
osobowych 

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub 

prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie. 

mailto:wojewoda@kielce.uw.gov.pl
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7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przysługuje Ci prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podane przez Ciebie danych osobowych jest: 

 dobrowolne, ale jest konieczne do załatwienia sprawy lub zawarcia umowy. 
10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


