„Muzyczny Kocioł”
REGULAMIN UCZESTNICTWA W AKCJI
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Celem akcji jest promowanie lokalnych artystów poprzez zapewnienie możliwości występu oraz
odgrywania muzyki na żywo w strefie rekreacyjno-gastronomicznej „Tauron Silesia Beach”.
Stadion Śląski Sp. z o. o. zapewnia przestrzeń wraz z możliwością skorzystania ze stacjonarnego
nagłośnienia
(2 kolumny + mikser) – przyłącza i mikrofony we własnym zakresie.
Występy planowane są w każdy weekend do 30 sierpnia, a szczegółowe ustalenia dotyczące
występów, terminu, godzin oraz repertuaru będą ustalane indywidualnie z Artystą/Zespołem.
W akcji „Muzyczny Kocioł” uczestniczyć mogą artyści, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w akcji za zgodą opiekuna prawnego, który będzie obecny podczas
całej realizacji.
Artysta/Zespół zobowiązany jest do wykonania osobiście autorskiego lub coverowego repertuaru.
Artysta/Zespół musi dysponować co najmniej 60-minutowym materiałem.
Maksymalna liczba członków zespołu powinna być nie większa niż 3 osoby.
Stadion Śląski zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnego przesłuchania w formie
wideokonferencji.
Stadion Śląski zastrzega sobie prawo do subiektywnego wyboru Artysty/Zespołu. Niedokonanie
wyboru Artysty/Zespołu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych
Artysty/Zespołu.
Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej na adres: imprezy@stadionslaski.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
• krótka notka o Artyście/Zespole,
• dane kontaktowe,
• link do portfolio / kont w kanałach social media,
• 1-2 zdjęcia do wykorzystania przy promocji koncertu.
Dodatkowe informacje dotyczące akcji „Muzyczny Kocioł” można uzyskać pisząc na adres mailowy:
imprezy@stadionslaski.pl
Administratorem danych osobowych jest Stadion Śląski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy
Reymonta 24/203.
Podanie przez danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy i wykonania umowy.
Dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umowy i nie będą wykorzystywane do innych
celów, oraz nie będą przekazywane poza granicę Polski.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Czas przetwarzania danych osobowych:
a. dane osobowe zebrane w ramach realizacji Umowy będą przetwarzane okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania lub przez okres wskazany przepisami prawa, w szczególności
przepisami dotyczącymi rachunkowości i archiwizacji dokumentów.
b. dane zgromadzone w systemie CCTV będą przetwarzane do momentu ich nadpisania, ale nie
dłużej niż 14 dni. Termin ten nie dotyczy imprez masowych

18. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO;
b. sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
– zgodnie z art. 16 RODO;
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO;
e. przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – zgodnie z art. 21 RODO;
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Państwa dane są przetwarzane na
podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że
Administrator przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych.
19. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane
innym podmiotom, nie będą również podlegały profilowaniu.
20. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@trawipol-az.pl
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