
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 

PN. ,,FERIE ZIMOWE Z GCKIB” 

1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w warsztatach artystycznych i zajęciach.
2. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie.
3. Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego i kreatywnego spędzana czasu wolnego 
podczas ferii.
4. Wydarzenie to zostanie zrealizowane w dniach od 6 do 10 lutego 2023 r. – zgodnie z 
harmonogramem / Załącznik nr 1
     Godziny trwania warsztatów:

• Poniedziałek  10.00-12.00
• Wtorek 10.00-12.00
• Środa 10.00-14.00
• Czwartek 10.00-14.00
• Piątek 10.00-14.00

5. Uczestnikami  mogą być wyłączne dzieci:
a)zajęcia:
- literacko-biblioteczne wiek 7-10lat,
- warsztaty kulinarne wiek7-12 lat,
- zajęcia rękodzieło wiek 7-12 lat
- balik karnawałowy 5-12 lat,
b) zdrowe, tj.: bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących choroba zakaźną; 
c) nie zamieszkują z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z 
osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed udziałem w Feriach Zimowych;
d) są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad higieny.
6. Warunkiem uczestnictwa w feriach jest:
a) zapisanie się osobiście lub telefoniczne w biurze w GCKiB w Przemęcie  na każde wybrane 
zajęcie,
 b)złożenie pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego – Załącznik nr 2, Załącznik nr 3,
 c)zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w wydarzeniu.
7. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zobowiązuje się do:
a) przygotowania stanowisk warsztatowych dla uczestników; 
b) przygotowania kompletu narzędzi niezbędnych do udziału w warsztatach, 
c) zapewnienia użytkownikom środków czystości,
Organizator nie bierze również odpowiedzialności materialnej za rzeczy przyniesione przez 
uczestników zajęć.
9. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 
osób,przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa,słuchać poleceń organizatora
oraz zapewnienia jedzenia i napoi we własnym zakresie.



Obowiązek informacyjny RODO

1. Administrator Pani/Pana danych: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Ja-
giellońska 16, 64-234 Przemęt; tel. tel. +48 65 619 33 45; e-mail: biuro@gckib.org.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 
kontaktować się pod adresem: iod@gckib.org.pl  oraz nr telefonów: 728-706-901, 667-941-
610

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna
• Zapis oraz uczestnictwo Pani/Pana dziecka/dzieci w wydarzeniu pn. Ferie Zimowe z 

GCKIB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wy-
konania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z ustawą z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

• Promocja wydarzenia w formie publikacji dokumentacji fotograficznej na stronie in-
ternetowej oraz portalu społecznościowym Facebook na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO zgody na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku.

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 
zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania: 6 lat
5. Odbiorcy danych:

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. hosting strony 
internetowej.

• Meta Platforms, Inc., Meta – amerykański konglomerat technologiczny z siedzibą w 
Menlo Park w Kalifornii w przypadku wyrażenia zgody na wizerunek umieszczany w 
serwisie Facebook

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobo-

wych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 
7. Obowiązek podania danych: 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana 
dziecka jest niezbędne do zapisu na wydarzenie pn. Ferie Zimowe z GCKIB. 

• W przypadku organizacji imprez, wydarzeń, konkursów organizowanych dla dzieci, 
w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia podanie numeru kontaktowego jest nie-
zbędne w celu zapewnienia kontaktu z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka. 

• Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. 
8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

mailto:biuro@gckib.org.pl


zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-
ciem.

9. Informacja o przekazaniu danych poza EOG: W przypadku wyrażenia zgody na wizerunek 
umieszczony w serwisach społecznościowych dane przekazane zostaną poza Europejski Ob-
szar Gospodarczy co wiąże się z ryzykiem ze względu na brak potwierdzenia stosowania od-
powiedniego stopnia ochrony danych określonego w art. 46 pkt. 2 oraz 3 RODO. Skuteczne 
egzekwowanie praw wynikających z RODO może być ograniczone. Brak jest również po-
twierdzenia stosowania odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych zabez-
pieczenia danych przez Meta Platforms, Inc., Meta – amerykański konglomerat technolo-
giczny z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii.
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