
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS przejazdu Mikołajowym Tramwajem 
(zwanym dalej Imprezą), odbywającej się w dniu 06.12.2019 r. w Krakowie 

 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 
przebywać w tramwaju komunikacji miejskiej (zwanym dalej Tramwajem lub Mikołajowym 
Tramwajem), w którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca w 
Tramwaju w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień 
niniejszego Regulaminu. 

2. Impreza  jest organizowana pod nazwą Mikołajowy Tramwaj. 
3. Organizatorem Imprezy jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 

zwane dalej MPK S.A. 
4. Impreza organizowana  jest w piątek 6 grudnia 2019 roku w godzinach od 13:15 do 20:00 w 

Mikołajowym Tramwaju, który będzie  kursował na  obszarze Krakowa. 
5. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i 

korzystania przez nie z tramwaju, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, 
w nim się znajdujących 

 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

IMPREZY: 

1. Wstęp na  Imprezę  jest bezpłatny. Impreza przeznaczona jest dla  wszystkich miłośników 
komunikacji miejskiej. 

2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują 
nad nimi pieczę. 

3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się w Tramwaju obowiązani są 
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej 
Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do 
przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku i 
innych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pojazdach komunikacji miejskiej w Krakowie. 

4. Zakazane jest:  
a) Niszczenie mienia Organizatora w tym oznaczeń i tablic informacyjnych oraz osób 

biorących udział w Imprezie,  
b) jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących 

stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających w 
Tramwaju, 

Zabrania się wnoszenia i posiadania w Tramwaju m.in: 
a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) napojów alkoholowych, 
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
f) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

5. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. 
6. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające w Tramwaju mogą być narażone na ciągłe 

przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy 
Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko. 

7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 
Imprezy i Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających w trakcie 
Imprezy w Tramwaju może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Wszystkie osoby 
decydując się na  udział w Imprezie wyrażają jednocześnie zgodę na  wykorzystanie przez 
Organizatora swojego wizerunku lub swoich podopiecznych w przypadku osób małoletnich w 
celach wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

8. Wizerunek Uczestnika Imprezy może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe 



z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, 
YouTube itp. (w ramach profilu Organizatora). Wizerunek Uczestnika  Imprezy nie może być 
użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych 
Uczestnika. 

 
9. Organizator informuje, stosownie do treści z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 4 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), o tym że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne S.A. w Krakowie, przy ul. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji, 30-347 

Kraków, ul. Brożka 3); 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD). Bezpośredni kontakt z 

IOD: 

- osobiście: siedziba Administratora  przy ul. Brożka 3, pon. – pt. w godzinach 7:00 – 15:00 

- telefonicznie: 12 254 14 54 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@mpk.krakow.pl ; 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji materiałów informacyjnych 

związanych z Imprezą pn. „Mikołajkowy Tramwaj” 

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji materiałów 

określonych w ust. 8 powyżej;  

e) Uczestnicy imprezy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, oraz, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane, prawo do bycia zapomnianym (usunięcia danych); 

f) Uczestnicy Imprezy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

g) Podanie przeze nie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

produkcji wskazanych w ust.8.  

h) dane nie podlegają profilowaniu; 

i) dane nie będą przekazywane państwom trzecim ani udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 
11. Regulamin wchodzi w życie  z dniem jego publikacji, 6 grudnia 2019 roku 
12. Regulamin dostępny jest do zakończenia Imprezy w Tramwaju oraz  na profilu Organizatora 

FB, a także na stronie internetowej organizatora http://www.mpk.krakow.pl/  
 
 
 
 
Organizator 

mailto:iodo@mpk.krakow.pl

