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Regulamin Zjazdu Absolwentów 
1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Zjazd Absolwentów w 70-lecia 

Szkolnictwa Zawodowego  w Wyszkowie w dniu 5 października 2018 roku, zwany dalej 

Zjazdem. Odbiorcami tego wydarzenia będą Absolwenci kształcący się w Wyszkowie w 

zasadniczych szkołach zawodowych, liceach zawodowych, technikach a także liceach 

ogólnokształcących rozsiani po całym kraju i zagranicą oraz społeczność szkolna i lokalna, 

zaproszeni goście.  

2. Organizatorami Zjazdu są: 

a) Szkoły prowadzące kształcenie techniczne, zawodowe oraz ogólnokształcące 

położone przy ulicy Świętojańskiej (dawna I Armii Wojska Polskiego) w Wyszkowie; 

b) Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów z okazji 70-lecia Szkolnictwa 

Zawodowego. 

3. Zjazd jest organizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Wyszkowie przy ul. Świętojańskiej 89 zwanym dalej terenem Zjazdu. 

4. Uczestnikiem Zjazdu może być Absolwent wszystkich typów szkół, który ukończył szkołę 

w latach 1950 - 2018, zarejestrował się i uiścił opłatę za uczestnictwo w Zjeździe. 

Uczestnikiem Zjazdu może być również osoba towarzysząca absolwenta, zgłoszona podczas 

rejestracji, za którą została wniesiona opłata za uczestnictwo. 

5. Wymogi określone w pkt. 4 nie dotyczą gości honorowych Zjazdu. 

6. Na teren Zjazdu nie można wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. Obowiązuje także zakaz palenia papierosów we wszystkich budynkach na 

terenie Zjazdu. 

7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zjeździe Organizator zobowiązuje się do zwrotu 

wniesionej przez uczestnika opłaty w wysokości: 

100% zwrotu w wypadku rezygnacji do 1 września 2018 roku; 

0% zwrotu w wypadku rezygnacji po 1 września 2018 roku. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany części programu Zjazdu bez obowiązku 

uprzedzenia i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania wobec 

uczestników Zjazdu. 

9. Liczba osób uczestniczących w Zjeździe jest ograniczona. Zapisy trwają do 15.08.2018 

roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów przed 15.08.2018 roku 

w przypadku wcześniejszego zapełnienia się listy miejsc. 

10. Organizator może: 

a) odmówić wstępu na teren Zjazdu osób, u których stwierdzono posiadanie broni, 

napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić 

wg uznania Organizatora zagrożenie dla uczestników Zjazdu; 

b) odmówić wstępu na teren Zjazdu osobom będącym w stanie nietrzeźwym lub 

wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających; 

c) wyprosić z terenu Zjazdu osoby zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu innych osób 

uczestniczących w Zjeździe lub zakłócające przebieg imprezy; 

d) obciążyć uczestnika kosztami zniszczonego przez niego mienia na terenie Zjazdu. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez 

uczestników Zjazdu. 

12. Po oficjalnych uroczystościach związanych ze Zjazdem będzie miała miejsce biesiada w 

Gościńcu “Pod Jesionem” w Wyszkowie, ul Łączna 5, 07-200 Wyszków, gdzie jej 

uczestników obowiązywać będzie regulamin Gościńca. 

13. Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania. 

Oświadczenie 

Uczestnik Zjazdu, biorąc w nim udział oświadcza, że wyraża zgodę na zbieranie, 

przetwarzanie i wykorzystywanie: 
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 danych osobowych w związku z organizacją 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w 

Wyszkowie i Zjazdu Absolwentów; 

 wizerunku na stronie internetowej i publikacjach promocyjnych Zespołu Szkół Nr 1 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie oraz lokalnej prasie. 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków jest dyrektor 

Zespołu.  

2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu – przetwarza dane osobowe na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody poprzez 

rejestrację.  

3. W imieniu Dyrektora Zespołu wykonuje te zadania Sekretarz szkoły – sekretariat szkoły za 

pomocą adresu: ado@zs1wyszkow.edu.pl  

4. Jeżeli uczestnik ma wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych z 

zakresu organizacji 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Wyszkowie i Zjazdu  w Zespole 

Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, można się skontaktować z 

Sekretarzem szkoły za pomocą adresu: ado@zs1wyszkow.edu.pl lub z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w 

Wyszkowie za pomocą adresu iod@odosc.pl  

Celem przetwarzania danych jest: 

1) Realizacja zadań związanych z organizacją 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w 

Wyszkowie oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie, 

2) Promowanie działań związanych z realizacją 70-lecia Szkolnictwa Zawodowego w 

Wyszkowie poprzez upowszechnienie zdjęć, materiałów filmowych. 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane do: zakończenia wszystkich czynności 

związanych z 70-leciem Szkolnictwa Zawodowego w Wyszkowie a następnie zostaną 

przekazane do zakładowej składnicy akt bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie 

przepisów prawa. 

Zebrane dane osobowe mogą być przekazane podczas uroczystości: odbiorcom 

upoważnionym na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia 

przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), 

prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Zjeździe i 

przetwarzania danych osobowych. 
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