
Regulamin uczestnictwa w warsztatach plastycznych pn. „Grafika dla najmłodszych”
organizowanych podczas Dni Głubczyc 2021

1.  Organizatorem  warsztatów  pn.  „Grafika  dla  najmłodszych”  jest  Powiatowe  Muzeum  Ziemi
Głubczyckiej  (zwane  dalej  PMZG)  z  siedzibą  Rynek  1,  48-100  Głubczyce,  we  współpracy  z
Miejskim Ośrodkiem Kultury (zwane dalej MOK) z siedzibą ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce.

2. Wydarzenia skierowane są do dzieci do 10 lat wraz z pełnoletnim opiekunem.

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w warsztacie jest osobiste zgłoszenie w siedzibie PMZG bądź dokonanie
telefonicznego zapisu pod nr tel. 77 485 01 93, a także akceptacja niniejszego Regulaminu.

5. Warsztaty odbędą się w siedzibie PMZG: Rynek 1, 48-100 Głubczyce.

6. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 dzieci.

7. Warsztaty odbywać się w 5 grupach po 10 osób w następujących terminach:
- piątek (20 sierpnia), godz. 15:00-16:00
- sobota (21 sierpnia), godz. 15:00-16:00
- sobota (21 sierpnia), godz. 16:00-17:00
- niedziela (22 sierpnia), godz. 15:00-16:00
- niedziela (22 sierpnia), godz. 17:00-18:00

8. PMZG wymaga stawiennictwa uczestników na czas, natomiast nie wcześniej niż na 15 minut
przed rozpoczęciem zajęć.

12. Niepełnoletni uczestnicy warsztatu pozostają na nim pod opieką pełnoletnich opiekunów.

13.  PMZG nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody majątkowe lub  osobiste  wyrządzone przez
uczestników warsztatu lub z ich udziałem.

14.  Za  rzeczy  pozostawione  na  terenie  prowadzenia  wydarzenia  PMZG  nie  ponosi
odpowiedzialności.

15. Uczestnicy warsztatu zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia, a
także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

16. PMZG zobowiązuje się zapewnić materiały i narzędzia do realizacji warsztatu.

17.  Uczestnictwo  w  warsztacie  jest  równoznaczne  z  udzieleniem  zgody  na  nagrywanie,
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zajęć w celu ich publikacji  na stronach
internetowych, publikacjach pisemnych, materiałach promocyjnych PMZG oraz MOK, wyłącznie
na potrzeby promocji warsztatu i projektu.



18. PMZG oraz MOK zastrzega sobie prawo do zmian w programie warsztatu.

19.  PMZG oraz  MOK pozostawiają  sobie  możliwość  odwołania  warsztatu  z  przyczyn od nich
niezależnych. W tym przypadku uczestnicy zostaną poinformowani o odwołaniu warsztatu poprzez
fanpage facebookowy PMZG.

20. Z tytułu zmian w programie warsztatu uczestnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia
względem PMZG oraz MOK.

21.  Administratorem danych osobowych uczestników warsztatu  jest  Powiatowe Muzeum Ziemi
Głubczyckiej  z  siedzibą  w  Głubczycach,  Rynek  1,  48-100  Głubczyce  (zwane  dalej
Administratorem).

22. W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem przez e-
mail (sekretariat@muzeum.glubczyce.info) lub pisemnie na adres jego siedziby, wskazany w pkt 1.

23.  Dane  przetwarzane  są  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO  –  zgody  wyrażonej  przez
rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika akcji w celu realizacji akcji (zał. nr 1 do
niniejszego Regulaminu).

24.  Odbiorcami  danych  osobowych  uczestnika  akcji  mogą  być  upoważnieni  pracownicy
Administratora,  członkowie  organów  Administratora,  podmioty  uprawnione  do  otrzymywania
danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa,  podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł
umowy  powierzenia  (m.in.  podmioty  dostarczające  lub  utrzymujące  infrastrukturę  IT
Administratora), jak też przeglądający stronę internetową i materiały promocyjne.

25.  Dane osobowe uczestników będą przechowywane na okres przewidziany w przepisach prawa
dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 

26.  Rodzic/opiekun  prawny  niepełnoletniego  uczestnika  akcji  ma  prawo  dostępu  do  danych
osobowych uczestnika, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich
przetwarzania – o ile zostaną spełnione przesłanki wymienione w treści przepisów RODO, a także
jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw.

27. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika akcji może w każdym momencie cofnąć
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (cofnięcie zgody nie
dotyczy zdjęć w internecie zamieszczonych uprzednio na podstawie zgody).

28. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika akcji przysługuje prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

29. PMZG nie przekazuje danych osobowych uczestników poza teren Polski/UE/ Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

30. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

31. Podanie PMZG danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi
rejestrację uczestnika na warsztaty.
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