
 
 

 

 

REGULAMIN 

Warsztatów mozaiki realizowanych w ramach projektu „Zagłębie Niepodległości” 

 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem warsztatów jest Pałac Kultury Zagłębia 
 
II. MIEJSCE, TERMIN I CEL WYDARZENIA 
Warsztaty odbędą się między 24.09 – 02.10.2019 o godzinie 16 i 17.00 w placówkach Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Celem wydarzenia jest zagospodarowanie czasu wolnego 
mieszkańcom miasta i kultywowania tradycji wspólnego świętowania i wzmocnienia poczucia 
wspólnoty w Dąbrowie Górniczej poprzez stworzenie mozaiki nawiązującej do bohaterów walczących 
o niepodległość Polski. 
 
III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie deklaracji (imię, nazwisko, rok 

urodzenia, tel. kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna) oraz informacji o stanie zdrowia. 
3. Uczestnikami wydarzenia mogą być dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli. Liczba miejsc jest 

ograniczona (ok 10 miejsc), decyduje kolejność zgłoszeń.  
4. Materiały niezbędne do warsztatów zapewnia organizator. 
5. Prace wykonane na zajęciach są własnością Pałacu Kultury Zagłębia. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 

innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 
7. Uczestnicy zobowiązani są szanować mienie placówki. Za szkody materialne wyrządzone 

przez uczestników odpowiadają ich opiekunowie. 
8. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia 
(PKZ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach: 
a) w celu zapisu na zajęcia przetwarzane będą dane w postaci imienia i nazwiska i roku 

urodzenia uczestnika ; 
b) dane o stanie zdrowia uczestnika i domowników zbierane są na wypadek podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w takiej sytuacji oświadczenia o stanie zdrowia wraz  
z danymi osobowymi i kontaktowymi przekazane będą GIS oraz podległym mu służbom. 
Dane o stanie zdrowia będą przechowywane przez 2 tygodnie , dane przetwarzane będą 
wraz z kartą zgłoszeniową przez 5 lat;  

c) dane o stanie zdrowia uczestnika i domowników zbierane są na wypadek podejrzenia 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w takiej sytuacji oświadczenia o stanie zdrowia wraz  
z danymi osobowymi i kontaktowymi przekazane będą GIS oraz podległym mu służbom. 
Dane o stanie zdrowia będą przechowywane przez 2 tygodnie od daty zakończenia 
ostatnich zajęć, następnie zostaną zniszczone przez Organizatora;  



 
 

 

d) w celach promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury, działań marketingowych 
oraz archiwizacyjnych będziemy dokumentować organizowane przez nas wydarzenia w 
postaci zapisu obrazu lub dźwięku (np. foto, audio, video). Wizerunek uczestników może 
znaleźć się w ww. dokumentacji. Może być on wykorzystany za pośrednictwem 
dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), 
mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na 
robienie i wykorzystywanie zdjęć zgłoś to realizatorowi wydarzenia lub bezpośrednio do 
fotografa.  

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
podanych przez Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie 
dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych 
istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 
interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych w postaci wizerunku. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania 
danych w tym celu. 

5. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom. 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a) prawo dostępu do swoich danych; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji 
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w wydarzeniu. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

 


