
 

 

REGULAMIN „Spaceru z NAC” 
W NARODOWYM ARCHIWUM CYFROWYM 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Organizatorem „Spaceru z NAC” (dalej „Wydarzenie”) jest Narodowe Archiwum 
Cyfrowe z siedzibą przy ul. Hankiewicza 1 w Warszawie (dalej „Organizator”).  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które dnia 2.08.2020 będą chciały 
wziąć udział w Wydarzeniu 

3. Opis Wydarzenia stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  
 
ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA  

4. Udział w Wydarzeniu wymaga rejestracji.  
5. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest uprzednie zgłoszenie wysłane przez 

zainteresowanego udziałem mailem na adres anna.lebensztejn@nac.gov.pl oraz 
uzyskanie potwierdzenia zarejestrowania od Organizatora. Organizator zastrzega 
sobie prawo rejestracji uczestników podczas Wydarzenia bez potrzeby wysyłania 
uprzedniego zgłoszenia.  

6. Zgłoszenie musi zawierać nazwę i datę Wydarzenia telefon kontaktowy oraz imię i 
nazwisko zainteresowanego.  

7. W Wydarzeniu udział mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie. 
8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 

rejestracji. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.  
9. Obecność na Wydarzeniu, a także nadesłane zgłoszenie, jest potwierdzeniem, że 

uczestnik (ew. zainteresowany udziałem) wyraża zgodę w imieniu własnym na:   
a. udział w Wydarzeniu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;  
b. przetwarzanie przez Organizatora zebranych w wyniku zgłoszenia danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji Wydarzenia; 
c. utrwalenie Wydarzenia przez Organizatora w formie fotografii i nagrania audio, 

w tym również na utrwalenie wizerunku uczestnika oraz jego głosu; na 
podstawie wyrażonej zgody Organizatorowi przysługuje nieograniczone w 
czasie i przestrzeni prawo do wykorzystywania fotografii w mediach 
społecznościowych, kanałach informacyjnych, materiałach prasowych; 
ponadto może on przekazywać te prawa innym podmiotom w celach 
promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych; 

10. Wzór oświadczenia o zgodzie na postanowienia z artykułu poprzedzającego znajduje 
się  w załączniku 2 do niniejszego regulaminu.  

 
ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH 

1. Wydarzenie realizowane będzie w przestrzeni publicznej miasta Warszawy. 
2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 



 

 

3. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów 
oraz przedstawicieli Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy 
udziału w Wydarzeniu osób, które nie stosują się do poleceń. 

4. Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.  
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników oraz 

następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności 
tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator (Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa)  

b. kontakt z inspektorem ochrony danych Organizatora Panem Łukaszem 
Jarząbkiem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nac.gov.pl; 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO w celu związanym z organizacją Wydarzenia; 

d. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa 
przez okres dwóch lat od daty Wydarzenia; 

e. Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z zapewnieniem 
bezpieczeństwa osób biorących udział w Wydarzeniu; 

f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g. posiada Pani/Pan: 
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
ii. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
iii. na podstawie art. 17 RODO prawo żądania od Organizatora usunięcia 

Pani/Pana danych osobowych; 
iv. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Organizatora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
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v. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia Pani/Pana danych 
osobowych; 

vi. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

h. nie przysługuje Pani/Panu: 
i. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK 1 DO REGULAMINU „Spaceru z NAC” 
 

SPACERY Z NAC | NOWA WARSZAWA –  ARCHITEKTURA POWOJENNEGO ŚRÓDMIEŚCIA 
 
 
2 SIERPNIA 2020 (NIEDZIELA), GODZ. 17 
MIEJSCE SPOTKANIA: pod pomnikiem Wincentego Witosa na placu Trzech Krzyży 
PROWADZENIE: Grzegorz Mika 
 
 
Tematem przewodnim drugiego spaceru będzie architektura powojennego Śródmieścia. 
W latach 40. i 50. wśród nielicznych ostańców przedwojennych zabudowań wyrosła Nowa 
Warszawa, realizowana wpierw zgodnie z ideami modernistycznej karty ateńskiej, a w 
okresie 1949- 56 w duchu socrealistycznego monumentalizmu. Po 1956 roku powrócono 
do idei awangardowych, jednak ich realizacja podlegała obostrzeniom budownictwa i 
gospodarki socjalistycznej. Nie znaczy to, że w Śródmieściu nie powstawały ciekawe 
obiekty - niestety część z nich dziś już nie istnieje. Zapraszamy do wędrówki szlakiem 
warszawskiej architektury, która choć w znacznej mierze powstała już po 1945 roku, to 
niekoniecznie dotrwała do czasów nam współczesnych. 
 
          Trasa: Plac Trzech Krzyży - ul. Hoża - "plac ministerialny" - ul. Krucza - Aleje 
Jerozolimskie - Muzeum Narodowe 
 
Podczas spaceru uczestnicy otrzymają specjalne foldery z wybranymi zdjęciami ze 
zbiorów NAC, przedstawiającymi historyczne budynki pokazywane i omawiane podczas 
spotkania. 
Wydarzenie bezpłatne.  
 
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Wydarzenia, dostępnego 
na www.nac.gov.pl w zakładce „Aktualności”.  
 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują zapisy pod adresem: 
anna.lebensztejn@nac.gov.pl 
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ZAŁĄCZNIK 2 DO REGULAMINU „Spaceru z NAC” 

- OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 
 
Zgadzam się na:  

a) przestrzeganie regulaminu Wydarzenia; 

b) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zebranych w wyniku zgłoszenia 
na Wydarzenie w zakresie wskazanym w Regulaminie; 

 
Warszawa, 2 sierpnia 2020 roku 
 


