
Regulamin SEZONU LUBLIN 2020

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679

z  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

(Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119, stron.1), Organizator informuje Zgłaszającego Imprezę o sposobie i celu,

w jakim będzie przetwarzać jego dane osobowe, a także o przysługujących mu prawach, wynikających

z  regulacji  o  ochronie  danych  osobowych  zgodnie  z  treścią  Załączników  nr  1  do  niniejszego

Regulaminu.

1. Głównym organizatorem i koordynatorem wydarzenia pod nazwą Sezon Lublin 2020 jest Biuro 
Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, dalej: Organizator.

2. Regulamin Sezonu Lublin 2020, zwany dalej Regulaminem, skierowany jest do szeroko pojętej
branży turystycznej i okołoturystycznej oraz określa zasady przygotowania i składania 
zgłoszeń oraz współpracy podczas Sezonu Lublin 2020.

3. Sezon Lublin 2020 ma na celu przedstawienie potencjału turystycznego Lublina w formie
wirtualnej oraz wsparcie lokalnej branży turystycznej w obliczu pandemii COVID-19.

4. Organizatorami Imprez w ramach Sezonu Lublin 2020, dalej: Partner, są zakwalifikowane
przez Organizatora podmioty, które najlepiej wpisują się w ideę wydarzenia.

5. Program Sezonu Lublin 2020, dalej: Program, to szereg ofert turystycznych udostępnionych i 
promowanych w okresie od września 2020r. (szczegółowy termin zostanie podany po wyborze 
Partnerów) za pośrednictwem dedykowanego portalu turystycznego, dalej: Strona, lub w 
formie nagrań wideo.

6. Poprzez Imprezę w ramach Sezonu Lublin 2020, dalej: Impreza, należy rozumieć prezentację
konkretnej oferty turystycznej promującej Lublin, którą Zgłaszający opisuje na Formularzu 
zgłoszeniowym w sposób umożliwiający zamieszczenie jej na Stronie lub stworzenie nagrania
wideo.

7. Wykonawcą nagrań wideo będzie podmiot wybrany przez Organizatora, dalej: Wideofilmowiec.
8. Zgłoszeń Imprez mogą dokonywać podmioty, dalej: Zgłaszający, prowadzące 

działalność przede wszystkim w sferze turystyki i krajoznawstwa, sportu i rekreacji, 
kultury, a także szeroko pojętej aktywności społecznej.

9. Zgłoszenia na realizację Imprez należy składać za pośrednictwem Formularza dostępnego 
na stronie www.turystyka.lublin.eu, co stanowi warunek konieczny do rejestracji (przyjęcia) 
zgłoszenia.

10. Termin składania zgłoszeń Imprez upływa w dniu 17 czerwca 2020r.
11. Zgłaszający z chwilą przesłania Formularza do Organizatora potwierdza akceptację wszystkich

zasad określonych niniejszym Regulaminem oraz deklaruje, że na etapie podpisania umowy z 
Organizatorem wyrazi zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie, ani czasowo 
wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska oraz dokonanego 
artystycznego wykonania Imprezy na potrzeby Sezonu Lublin 2020 i działań promocyjnych 
realizowanych przez Organizatora.

12. Zgłaszający ma prawo złożyć więcej niż jedną ofertę Imprezy, ale każda z nich 
wymaga prawidłowego wypełnienia odrębnego Formularza.

13. Organizator rozpatrzy wyłącznie Formularze złożone w terminie i prawidłowo wypełnione.
14. Zgłaszający ma możliwość zaproponowania kosztów osobowych niezbędnych do realizacji

Imprezy online.
15. Przy wyborze Imprez będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria

merytoryczne:
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1) TEMATYKA - scenariusz nawiązujący do nieszablonowych historii, ciekawostek, opowieści
i form przekazu zachęcających odbiorców Imprezy do przyjazdu do Lublina w celach 
turystycznych,

2) KREATYWNOŚĆ - koncepcja prezentacji Imprezy (rekomendowane są pomysły, które
można przedstawić w atrakcyjnej formie nagrania wideo trwającego do 10 minut),

3) DOŚWIADCZENIE I DOSTĘPNOŚĆ usług turystycznych świadczonych przez
Zgłaszającego,

4) SPÓJNOŚĆ - nawiązanie do Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta 
Lublin zgodnie ze Strategią Rozwoju Lublina do 2025 roku,

5) BUDŻET – (kryterium dotyczy Imprez odpłatnych) racjonalność budżetu Imprezy.
16. W przypadku zakwalifikowania Imprezy do nagrania wideo, ewentualne koszty związane

z udostępnieniem obiektów biletowanych niezbędnych do realizacji zadania zostaną 
ustalone z Organizatorem przed podpisaniem umowy z Partnerem.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków, zakresu działań oraz kosztów
realizacji zgłoszonej Imprezy.

18. Organizator wyłoni Imprezy spośród zgłoszeń, które najlepiej spełniają kryteria merytoryczne
określone w pkt.15, a dodatkowo około 20 Imprez zostanie zrealizowanych w formie nagrań 
wideo. Wszystkie podmioty otrzymają informację zwrotną w sprawie złożonego zgłoszenia.

19. Każdy podmiot, z chwilą zakwalifikowania jego zgłoszenia do Programu uzyskuje tytuł Partnera
Sezonu Lublin 2020 z prawem do posługiwania się nim we wszystkich informacjach 
związanych z realizacją wydarzenia.

20. Partner zobowiązuje się do uwzględniania wszelkich merytorycznych uwag, zaleceń
i wytycznych Organizatora dotyczących realizacji Imprezy, w tym ewentualnego 
nagrania wideo.

21. Organizator odpowiedzialny jest za:
1) przeprowadzenie naboru zgłoszeń za pośrednictwem strony www.turystyka.lublin.eu oraz

wyłonienie Imprez tworzących program Sezonu Lublin 2020,
2) zapewnienie profesjonalnego Wideofilmowca odpowiedzialnego za kompleksową 

realizację nagrań wideo z wybranymi Partnerami,
3) realizację kampanii promującej Sezon Lublin 2020.

22. Partner w przypadku realizacji Imprezy:
1) która nie została zakwalifikowana do wykonania nagrania wideo odpowiedzialny jest za:

a) przygotowanie wspólnie z Organizatorem prezentacji Imprezy celem prezentacji 
na Stronie,

b) udostępnienie informacji i promocję swojej Imprezy zgodnie z 
materiałami przekazanymi przez Organizatora.

2) zakwalifikowanej do nagrania wideo odpowiedzialny jest za:
a) realizację Imprezy zgodnie z ocenionym pozytywnie przez Organizatora Formularzem,
b) uzgodnienie scenariusza nagrania wideo wspólnie z Organizatorem i Wideofilmowcem,
c) dostępność w dniu ustalonym z Wideofilmowcem celem wykonania nagrania wideo

(w okresie pomiędzy 1 a 31 lipca 2020r.),
d) udostępnienie informacji i promocję swojej Imprezy zgodnie z 

materiałami przekazanymi przez Organizatora.
23. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Organizator,

a od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
24. Regulamin Sezonu Lublin 2020 jest do pobrania na stronie internetowej

www. turystyka.lublin.eu     oraz w siedzibie Organizatora, a wszelkie dodatkowe informacje o

Sezonie Lublin można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: sezon@lublin.eu.
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Załącznik nr 1

Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych,  dla  których

administratorem danych jest Prezydent Miasta Lublin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, strona 1)
(dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana
dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie
danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: 
plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych,  z  którym może się  Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
korzystania  z  przysługujących  Pani/Panu  praw  związanych  z  przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
a) email: iod@lublin.eu;
b) lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 

Lublin.
3. Pani/Pana  dane  osobowe  uzyskane  przy  zawarciu  i  realizacji  umowy  na  usługę  realizacji

imprezy  w  ramach  Sezonu  Lublin  2020,  dalej  „umową”  wykorzystujemy  w  następujących
celach:
a) zawarcie i wykonanie umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i 

przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych; rozpatrywanie reklamacji.

Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO) - np. w 
przypadku wystawienia faktury,
przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. ze względów podatkowych,
przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, 
np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) dochodzenie  roszczeń  lub  obrona  przed  roszczeniami  –  przez  czas  trwania  umowy
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią się
roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony
przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich
postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Panią/Pana danych wskazanych na formularzu
zamówienia (jeśli ich Pani/Pan nie podadzą, nie zawrzemy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie umowy ale jeżeli ich nie otrzymamy,
nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub kontaktować się za pośrednictwem
poczty elektronicznej.

5. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są obowiązujące przepisy

prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Pana/Panią zgoda.
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6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) innym podmiotom,  które na podstawie  stosownych umów podpisanych z Gmina Lublin
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.

8. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 
profilowaniu.

9. Pani/Pana dane nie podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających 
się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych

w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f)  prawo  do  przenoszenia  Państwa  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych

w art. 20 RODO;
g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie 

Pani/Pana zgody;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy

uznają  Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie

spowoduje niemożność realizacji imprez Sezonu Lublin 2020. W zakresie danych osobowych,

które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
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