
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek

1. Organizatorem  zajęć  jest  Centrum  Kultury  i  Biblioteki  w  Gminie  Zakrzówek
zwane dalej CKiB.

2. Zajęcia odbywają się w CKiB ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek.

3. Uczestnik zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przestrzegać postanowień
niniejszego regulaminu.

4. Pracownicy  CKiB  oraz  prowadzący  zajęcia  nie  biorą  odpowiedzialności  za  uczestnika
podczas drogi do CKiB, drogi powrotnej oraz podczas przerw między zajęciami.

5. W uzasadnionych przypadkach CKiB zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć, do
odwołania zajęć lub zorganizowania zastępstwa z wcześniejszym powiadomieniem o tym
uczestników zajęć.

6. Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie i złożenie u pracowników CKiB  Karty
zapisu  na zajęcia wraz  z Oświadczeniami  związanymi z  uczestnictwem w zajęciach
przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika.

7. W  przypadku  zmiany  danych  kontaktowych  uczestnik  lub  rodzic/opiekun  prawny
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia pracowników CKiB.

8. Uczestnicy  zajęć,  rodzice/opiekunowie  prawni  ponoszą  odpowiedzialność  za  szkody
wyrządzone w mieniu CKiB w trakcie zajęć.

9. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek w pracowni/pomieszczeniu, w tym zakaz
wynoszenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się na wyposażeniu CKiB.

10. O ewentualnych uszkodzeniach  urządzeń,  sprzętu czy  innych przedmiotów będących na
wyposażeniu  pracowni/pomieszczenia  należy  niezwłocznie  poinformować  prowadzącego
zajęcia lub pracownika CKiB.

11. Prace  autorstwa  uczestników  zajęć  powstałe  podczas  zajęć  pod  okiem  instruktora
przechodzą na własność uczestnika, jednakże CKiB ma prawo do nieodpłatnego użyczenia
całości, bądź ich fragmentów zarchiwizowanych tak w oryginale, jak i kopiach w celach
promocyjnych (wystawy, filmy, fotoreportaże na stronę internetową oraz do publikowania w
mediach i prasie).

12. CKiB nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach na terenie
budynku, w którym odbywają się zajęcia.

13. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  decyzje  podejmuje  Dyrektor
CKiB.



Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   przetwarzaniem  danych  osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administrator  
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest   Centrum  Kultury  i  Biblioteki  w  Gminie  Zakrzówek,
ul. Żeromskiego 24b, 23-213 Zakrzówek, tel. 81 825 38 49, adres e-mail: ckibzakrzowek@gmail.com.

2. Inspektor Ochrony Danych  
Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz  realizacji  przysługujących Państwu praw związanych z  ich przetwarzaniem możliwy jest  pod
adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania   
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, realizacji oraz promocji zajęć w CKiB w Zakrzówku
na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz Statutu Jednostki. 
Dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art.  81 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu promocji zajęć w CKiB w Zakrzówku.

4. Odbiorcy danych osobowych  
Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami
prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych
umów powierzenia. Dane mogą zostać ujawnione także podmiotom odwiedzającym stronę internetową Centrum
Kultury  i  Biblioteki  w  Gminie  Zakrzówek,  Biuletyn  Gminny  „Wieści  Zakrzowieckie”,  portal  społecznościowy
Facebook oraz osobom zapoznającym się z  prezentacjami multimedialnymi wykorzystywanymi przez Centrum
Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek.

5. Okres przechowywania danych osobowych  
Jeżeli  podstawą  przetwarzania  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  dane  osobowe  będą
przetwarzane do momentu jej  wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została
udzielona.

6. Informacja o transferze danych w związku z publikacją na portalu społecznościowym Facebook  
W  sytuacji  wyrażenia  zgody  na  publikację  danych  osobowych  na  portalu  społecznościowym  Facebook,
informujemy, że dane będą przekazywane poza Europejski  Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na
podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W ocenie TSUE, Meta Platforms Inc. (dawniej: Facebook Inc.), nie zapewnia
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając
się na rozpowszechnianie danych akceptują Państwo to ryzyko.

7. Prawa osób, których dane dotyczą  
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.

8. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych  
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do
wycofania  tej  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez
Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:  ckibzakrzowek@gmail.com lub poprzez złożenie ww.
oświadczenia w siedzibie Jednostki.

9. Informacje o wymogu podania danych osobowych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości
zapisania i uczestnictwa Państwa lub Państwa dziecka/podopiecznego w zajęciach w CKiB w Zakrzówku oraz brak
możliwości realizacji pozostałych celów wskazanych w pkt 3.


