Regulamin warsztatów „Baśniowo - naukowy świat online'owy”
organizowanych w ramach „Akcji Zima”
Termin: 05-15.01.2021
1. Organizatorem warsztatów „Baśniowo - naukowy świat online'owy” (zwanych dalej
„Warsztatami”)
odbywających się online jest Wyspa Skarbów GAK (zwana dalej
„Organizatorem”), tel. (58)323 91 15, adres e-mail: wyspaskarbow@gak.gda.pl
2. Warsztaty odbędą się w dniach 05-15.01.2021 roku.
3. Warsztaty odbędą się zgodnie z programem znajdującym się na stronie
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl.
4. Celem warsztatów jest chęć budowania otwartości, nowych kompetencji plastycznych,
muzycznych, przyrodniczych i kultury naszych odbiorców.
5. Warsztaty skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat.
6. Warsztaty prowadzone będą przez platformę Zoom.
7. Zapisy na warsztaty prowadzone są drogą telefoniczną, pod nr 58 323-91-15 od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00- 16.00 oraz drogą mailową na adres: wyspaskarbow@gak.gda.pl. (w
tytule ZAPISY), do 07.01.2021 r.
8. Osoba dokonująca zapisów na warsztaty proszone są o podanie następujących informacji: imię
i nazwisko opiekuna prawnego, imię Uczestnika Warsztatów, oraz adres e-mail.
9. Osoby uczestniczące w Warsztatach, a przede wszystkim ich opiekunowie prawni mają
obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
10. Udział w warsztatach jest płatny.
11. Koszt Warsztatów jednorazowych wynosi 10 zł. W zależności od rodzaju warsztatów będą one
trwać od 1 godz. do 1,5 godz.
12. Udział w warsztatach warunkuje wniesienie opłaty, zgodnie z ceną podaną w pkt 11. niniejszego
regulaminu. Płatności należy dokonać przelewem na nr konta wskazany w zwrotnej wiadomości
e-mail.
13. Osoby, które z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie skorzystały z opłaconych wcześniej
warsztatów nie mogą ubiegać się o zwrot kosztu warsztatów.
14. Uczestnictwo w warsztatach osób, które nie mają ukończonych 18 lat, jest równoznaczne z
akceptacją Regulaminu przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.
15. Uczestnicy warsztatów otrzymają w dniu warsztatów link do platformy zoom na wskazany
wcześniej adres e-mail.
16. Liczba uczestników podczas warsztatów jest ograniczona i wynosi maksymalnie 10 osób.
17. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
18. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i
wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.
19. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury z
siedzibą w Gdańsku (80-026) przy ul. Dworcowej 9, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonym przez Miasto Gdańsk pod nr 2/92.
2) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych przez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub na wskazany powyżej adres.
3) Dane osobowe pozyskane w związku z dokonaniem zgłoszenia telefonicznego lub
za pośrednictwem poczty e-mail oraz wniesieniem opłaty będą przetwarzane
wyłącznie w celu udziału w warsztatach oraz w celach księgowych i rachunkowych.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a) RODO, a także obowiązek ciążący na Administratorze
danych (art.6 ust.1 lit. c).
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w
Warsztatach. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości
uczestnictwa w wydarzeniu.
6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom
przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji w/w celów.
9) Zgoda przez Państwa udzielona może zostać wycofana w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano na jej podstawie przed
jej cofnięciem.
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10) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych oraz prawo do przeniesienia danych, a także
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
tym profilowaniu.
Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Wszelkie
zmiany
zostaną̨
udostępnione
publicznie
na
stronie
internetowej
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl
We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu warsztatów.
Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w warsztatach
można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący
adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9,80-026 Gdańsk lub
skanem na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Termin rozpatrzenia pisma w w/wym.
sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod w/wym. adres.

