
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ONLINE  

PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA 

 

1. Organizatorem zajęć i warsztatów online jest Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą przy Placu 

Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza (dalej PKZ). 

2. Osobami prowadzącymi i koordynującymi zajęcia i warsztaty są wyznaczeni pracownicy PKZ (dalej 

prowadzący). 

3. Zajęcia i warsztaty prowadzone są online za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom, 

z którego korzystanie odbywa się na zasadach wyodrębnionych jego osobnym regulaminem. 

4. Do korzystania z komunikatora Zoom potrzebny jest komputer lub tablet/iPad lub smartfon 

wyposażony w kamerę, mikrofon, głośniki, aktualną przeglądarkę lub zainstalowany komunikator 

Zoom, stabilne połączenie internetowe. 

5. Korzystanie z zajęć i warsztatów przez aplikację jest bezpłatne. 

6. Zajęcia odbywają się według harmonogramu, który dostępny jest na stronie www.palac.art.pl. 

7. Warsztaty będą organizowane dodatkowo. Informacja o warsztatach będzie dostępna na stronie 

www.palac.art.pl oraz na oficjalnej stronie PKZ w serwisie Facebook. 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i warsztatach jest posiadanie konta w systemie Visual Activity 

i zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres e-mail: zajecia@palac.art.pl. 

9. W zajęciach i warsztatach może wziąć udział ograniczona liczba osób. Liczba ta może być różna dla 

poszczególnych rodzajów zajęć i warsztatów. O wzięciu udziału w zajęciach i warsztatach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

10. Udział w zajęciach i warsztatach następuje poprzez link aktywacyjny do komunikatora Zoom. 

Uczestnik otrzyma link za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu Visual Activity, 

najpóźniej na 15 min przed rozpoczęciem zajęć i warsztatów. 

11. Z linku aktywacyjnego może korzystać tylko uczestnik zajęć i warsztatów, zabronione jest 

przekazywanie linku osobom trzecim. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że link został 

przekazany osobie trzeciej, prowadzący ma prawo zerwać połączenie z uczestnikiem oraz skreślić 

go z listy uczestników. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego uczestnictwa w zajęciach i warsztatach. 

13. Podczas zajęć i warsztatów obowiązują zasady kulturalnego zachowania. W przypadku, gdy 

zachowanie uczestnika jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego 

lub utrudnia prowadzenie zajęć, prowadzący ma prawo zerwać połączenie z uczestnikiem. 

14. Uczestnik nie może robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden sposób utrwalać, kopiować 

i upubliczniać obrazu i dźwięku z odbywających się zajęć i warsztatów. W przypadku naruszenia 

tego zakazu, prowadzący ma prawo zerwać połączenie z uczestnikiem oraz skreślić go z listy 

uczestników. 

15. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do opieki nad nieletnimi uczestnikami podczas 

zajęć i warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieletnich 

uczestników pozostawionych bez opieki. 

16. Zaleca się, aby uczestnik podczas zajęć i warsztatów miał włączoną kamerę, w szczególności 

podczas zajęć ruchowych. Udostępnienie obrazu uczestnika jest konieczne, by prowadzący mógł 

sprawdzać poprawność wykonywanych ćwiczeń. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje uczestników, 

powstałe wskutek nieprzestrzegania zaleceń lekarskich lub nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 
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18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i warsztatów. 

19. O odwołaniu zajęć i warsztatów uczestnik lub jego prawny opiekun zostanie poinformowany za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, które wystąpią po stronie 

uczestnika (np. wadliwy sprzęt techniczny, niestabilne połączenie internetowe). 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).  

2. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska uczestnika, daty urodzenia adresu email przetwarzane 

będą zgodnie z zapisami w regulaminie systemu Visual Activity. 

3. Podczas zajęć online wyświetlany będzie wizerunek uczestników, który służy wyłącznie do 

organizacji zajęć online. 

4. Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania wideo, na których może zostać 

utrwalony wizerunek uczestników. Zdjęcia lub nagrania wideo mogą być następnie wykorzystane 

i publikowane przez Organizatora za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji 

elektronicznej w globalnej sieci WWW (internet), mediach społecznościowych oraz w formie 

drukowanej. Materiały zbierane są w celu promocji działalności PKZ, upowszechniania kultury oraz 

w celach archiwizacyjnych. W każdym momencie uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec wykorzystania materiałów z jego wizerunkiem.  

5. W przypadku rozpoczęcia nagrania, fotografowania uczestnicy zostaną o tym fakcie 

poinformowani przez prowadzącego. W przypadku kiedy uczestnik nie wyrazi zgody na utrwalenie 

wizerunku, zostanie poproszony o wyłączenie kamery na moment utrwalenia. 

6. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą ujawniane innym podmiotom.  

7. Zgodnie z RODO, uczestnikowi przysługuje:  

a. prawo dostępu do swoich danych w postaci wizerunku;  

b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania danych w postaci wizerunku;  

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w postaci wizerunku;  

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).  

 


