Zarządzenie Burmistrza Mikołowa
Nr 935/152/2021
dnia 7 czerwca 2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usługi
„Transmisja online ceremonii zaślubin
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie”
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam Regulamin korzystania z usługi „Transmisja online ceremonii zaślubin
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie”, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia
21 czerwca 2021 roku.
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu
Cywilnego w Mikołowie.

Otrzymują:
1. Biuro Burmistrzów

2. Biuro Rady Miejskiej

3.Biuro Obsługi
Informatycznej

4. Urząd Stanu Cywilnego

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 935/152/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku

Regulamin korzystania z usługi
„Transmisja online ceremonii zaślubin
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dostawcą usługi Transmisja online ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Mikołowie, dalej zwanej Transmisją ślubu lub usługą, jest Urząd Miasta Mikołowa,
Rynek 16, 43-190 Mikołów, zwany dalej dostawcą.
2. Usługa polega na transmitowaniu na żywo online ceremonii zaślubin.
3. Transmisja online wydarzenia zostanie udostępniona na adresy e-mailowe wskazane
przez Nupturientów. W wyniku transmisji ceremonii zaślubin dojdzie do publikacji
wizerunku oraz głosu uczestników ceremonii.
II. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI
1. Warunkiem skorzystania z usługi jest ustalona data zawarcia związku małżeńskiego
oraz złożenie przez nupturientów stosownego wniosku, który stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
2. Nupturienci zainteresowani skorzystaniem z usługi zobowiązani są złożyć wniosek
na dziesięć dni kalendarzowych przed planowaną ceremonią. Złożenie wniosku w dniu
ślubu i skorzystanie z transmisji online nie będzie możliwe.
3. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część wniosku dotyczącego
skorzystania z usługi i obowiązują wszystkich uczestników ceremonii.
4. Nupturienci składając wniosek o skorzystanie z usługi oświadczają, że akceptują
warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązują się zapewnić, że pozostali uczestnicy
ceremonii, zarówno biorący czynny, jak i bierny (zdalny) udział w uroczystości, znają
postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz
zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym czasie.
III. ZASADY UDZIAŁU W TRANSMITOWANEJ CEREMONII ZAŚLUBIN
1. Transmisja ceremonii zaślubin będzie realizowana za pośrednictwem platformy Zoom
przez Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie.
2. Dostawca usługi na trzy dni przed planowaną datą ceremonii przesyła na wskazane
we wniosku adresy e-mailowe zaproszenie do uczestnictwa w ceremonii zaślubin
zawierające informacje dostępowe do transmisji.

3. Dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie transmisji przez
osoby wskazane we wniosku oraz za udostępnienie zapisu z ceremonii w serwisach
społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube itp.).
4. Dostawca usługi nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne uczestników
związane z udziałem w transmisji z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności
za funkcjonowanie łączy internetowych po stronie uczestników.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad
społecznych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych dostawcy usługi.
6. Warunkiem wzięcia udziału w transmisji na żywo jest:
a) dysponowanie komputerem, smartfonem lub tabletem z podłączeniem do internetu
o przepustowości co najmniej 500 kb/s oraz
b) posiadanie najbardziej aktualnej wersji przeglądarki i systemu operacyjnego,
tj. najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
lub Opera.
7. Dostawca usługi nie przyjmuje roszczeń ani reklamacji dotyczących strony technicznej
oraz jakości transmisji. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku,
gdy transmisja nie będzie możliwa z powodu awarii sprzętu, łączy, czy przerwy
w dostawie prądu.
IV. PŁATNOŚCI
Skorzystanie z usługi Transmisja online ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Mikołowie jest nieodpłatne.
V. REZYGNACJA Z USŁUGI
Rezygnacja z zamówionej wcześniej usługi transmitowania ceremonii zaślubin może
nastąpić wyłącznie przez przesłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej:
usc@mikolow.eu.
VI. WIZERUNEK, TRANSMISJA – OŚWIADCZENIA I ZGODY
1. Nupturienci wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swoich danych osobowych
w postaci wizerunku i wypowiedzi udzielonych podczas ceremonii ślubnej w celu
umożliwienia transmisji tego wydarzenia.
2. Nupturienci oświadczają, że pozyskali adekwatne, jak w pkt 1 zgody osób
zaproszonych do czynnego udziału w uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Mikołowie.
3. Nupturienci oświadczają, że posiadają zgody osób na przetwarzanie ich danych
osobowych w postaci adresów e-mailowych w celu wysłania, za pośrednictwem Urzędu
Stanu Cywilnego, zaproszenia do udziału w transmisji online z ceremonii.
4. Nupturienci zwalniają Dostawcę z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z uwagi
na wykorzystanie ich wizerunku podczas transmisji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą:
Rynek 16, 43-190 Mikołów, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Mikołowa.
2. W/w administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Państwa danych osobowych telefonicznie pod numerem 32/3248422, e-mail
grzegorz.szymanski@mikolow.eu lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Mikołowie,
pokój nr 31.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na w/w administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do otrzymywania
Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania
ich sprostowania.
7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa.
9. Podanie wymienionych we wniosku danych osobowych jest niezbędne do jego załatwienia.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji wniosku.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 czerwca 2021 roku.
ZAŁĄCZNIK:
Wniosek o skorzystanie z usługi „Transmisja online ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Mikołowie”.

Mikołów, dnia ….………..……..……
Wniosek o skorzystanie z usługi
„Transmisja online ceremonii zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie”
1. Dane wnioskodawców:


………………………………………………………..…………………..…….………..
Imię i nazwisko



………………………………………………………..………………..……..………….
Imię i nazwisko

Data i godzina zawarcia związku małżeńskiego: ……………….………………………..……..
2. Oświadczenia i zgody nupturientów (wszystkie pola wymagane):
 Jesteśmy zainteresowani skorzystaniem z usługi „Transmisja online ceremonii
zaślubin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie”.
 Zapoznaliśmy się z treścią regulaminu skorzystania z usługi (w tym informacji
dotyczącej przetwarzania danych osobowych) i akceptujemy jego warunki.
 Wyrażamy zgodę na rozpowszechnienie swoich danych osobowych w postaci
wizerunku i wypowiedzi udzielonych podczas uroczystości ślubnej w celu
transmisji tego wydarzenia.
 Oświadczamy, iż pozyskaliśmy zgody osób uczestniczących w uroczystości
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie niezbędnym do transmisji ślubu.
 Oświadczamy, iż posiadamy zgody osób, których adresy e-mailowe zostały
podane we wniosku do przetwarzania ich danych osobowych w celu wysłania
zaproszenia do udziału w transmisji uroczystości.
3. Upoważniamy Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie do wysłania zaproszenia
zawierającego informacje dostępowe do transmisji naszej uroczystości ślubnej
na wskazane poniżej adresy mailowe (czytelnie):


…………………………………..………………………………………………….…..



…………………………………………………………………………………….……
…………………………………………..
podpisy wnioskodawców

