
Regulamin wydarzenia „Mikołaj z Rovaniemi w Mińsku 

Mazowieckim” 

Regulamin określa cele, zasady i warunki udziału w wydarzeniu „Mikołaj z Rovaniemi w Mińsku 

Mazowieckim” oraz sposoby zachowania się uczestników. 

Organizatorem wydarzenia jest miasto Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 

Mazowieckim. 

Cele: 

 realizacja działań na rzecz wspólnoty lokalnej, 

 poszerzenie oferty kulturalnej i rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta, 

 kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,  

 zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu. 

Zasady uczestnictwa: 

1. Organizatorem wydarzenia jest miasto Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi Mińskiej  

w Mińsku Mazowieckim. 

2. Regulamin obowiązuje podczas trwania imprezy niemasowej o nazwie „Mikołaj  

z Rovaniemi w Mińsku Mazowieckim” odbywającej się 6 grudnia 2022 r. w godzinach  

13:30 – 18:00, zwanej dalej „wydarzeniem”, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

- 13.30 spotkanie Mikołaja z przedszkolakami w Miejskiej Szkole Artystycznej, 

- 14.45 przemarsz przedszkolaków z Mikołajem na Plac Stary Rynek, ulicami: Jana Pawła II, 

Konstytucji 3 Maja, Józefa Mireckiego, Nadrzeczna. 

- 15.15 spotkanie Mikołaja z mieszkańcami miasta na Placu Stary Rynek, podczas 

wydarzenia dzieci mogą zostawić list do Mikołaja w specjalnej skrzynce pocztowej. 

Biorąc udział w akcji wysłania listu za pośrednictwem skrzynki listowej udostępnionej przez 

Miasto Mińsk Mazowiecki uczestnik, jego rodzic bądź opiekun prawny akceptuje 

postanowienia regulaminu wydarzenia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych na cele związane z przeprowadzeniem akcji.  

3. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.   

4. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia obecności służb porządkowych  

i medycznych dbających o porządek podczas wydarzenia. 

5. Wszystkie osoby, które biorą udział w wydarzeniu zobowiązane są zachowywać się  

w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać 

postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, 

mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. 

7. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek 

pieniężnych bez zgody organizatorów. 

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia: broni lub innych 

niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, 

materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych. 

9. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, szanowania mienia 

innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz 

mienia, stanowiącego własność Organizatora, 

10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach 

przeznaczonych dla tych osób. 



11. Organizator uprawniony jest do rejestrowania przebiegu wydarzania przy pomocy 

urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu. 

12. Uczestnictwo w wydarzeniu jest tożsame z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz 

ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim, w celach promocyjnych. 

Postanowienia końcowe: 

1. Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych 

decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania. 

Organizator: 

Miasto Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

25 759 53 00,11, boi@umminskmaz.pl 

Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki  

Uczestnicy akcji wysyłania listów do Mikołaja przyjmują do wiadomości następujące informacje od Organizatora: 

 administratorem danych osobowych uczestników jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  

z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim, kontakt: sekretariat@umminskmaz.pl;  

 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty 

elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem IOD; 

 dane osobowe nadawców listów do św. Mikołaja w zakresie ich imion, nazwisk i adresów przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w 

celu wzięcia udziału w ww. akcji; 

 dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych; 

 dane osobowe uczestników będą przechowywane przez administratora do momentu nadania ich jako przesyłek 

listowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (dz. U. z 2022, poz. 896 ze zm.) na 

adres Santa Claus, Tähtikuja 1, Rovaniemi 96930, Arctic Circle, Laponia, Finlandia; 

 podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne; 

 w odniesieniu do danych osobowych uczestników decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 uczestnicy posiadają: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie 

danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

 uczestnikom nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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