Regulamin Projektu Nasza Praga-Południe, którego organizatorem jest Centrum Promocji Kultury w
dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, z siedziba przy ul. Podskarbińskiej 2, zwane dalej
Centrum.
Projekt finansowany w ramach Funduszu Animacji Kultury 2019.
I. Zasady tworzenia grupy zajęciowej
1. Informacje o projekcie znajdują się na stronie Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe
m.st. Warszawy, cpk.art.pl w zakładce „Zajęcia”.
2. Zajęcia adresowane są do młodzieży w wieku 15-23 lata, zamieszkałej na Pradze-Południe.
3. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Uczestnik zajęć musi posiadać własny telefon lub aparat
fotograficzny ( lustrzanka lub kompakt, smartfon nadający się do robienia zdjęć - rozdzielczość min. 8
megapikseli), który będzie jego narzędziem pracy.
4. Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych przez Centrum Promocji Kultury
w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, do wyczerpania limitu przyjęć, w oparciu o wypełnione Karty
uczestnika projektu.
5. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie cpk.art.pl.
6. Warsztaty będą prowadzone w salach Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.
7. Informacja o terminach i formie zapisów podana jest do publicznej wiadomości na stronach
internetowych Centrum i Facebooku.
8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zainteresowana osoba może zostać umieszczona na liście
rezerwowej.
9. Zapisy na zajęcia dokonywane są w miejscu realizacji zajęć, tj. w Centrum Promocji Kultury w dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2 lub przez adres e-mailowy: zapisy@cpk.art.pl.
II. Warunki przyjęcia, uczestnictwa oraz rezygnacji z zajęć
1. Koniecznym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, następnie
zaś czytelne wypełnienie Karty uczestnika dostępnej na stronie cpk.art.pl, w zakładce „Zajęcia”
i dostarczenie jej osobiście do Centrum Promocji Kultury lub skanem na adres projekt@cpk.art.pl oraz
załączenie 5 zdjęć swojego autorstwa.
2. Wypełnienie Karty uczestnika projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem na wybrane zajęcia.
3. Opiekun wyrażający zgodę na samodzielny powrót osoby niepełnoletniej z zajęć jest zobowiązany do
wypełnienia stosownego oświadczenia zawartego w treści Karty uczestnika zajęć.
4. Rezygnację z zajęć należy zgłosić drogą pisemną na projekt@cpk.art.pl z podaniem przyczyny.
III. Obowiązki uczestnika zajęć (w przypadku osoby niepełnoletniej, zapisy dotyczą opiekuna
prawnego uczestnika zajęć)
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, szanowanie mienia
Centrum oraz przestrzeganie norm społecznych, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz
regulaminów obowiązujących w Centrum.
2. Centrum zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy zajęć, bez uprzedniego powiadomienia uczestnika
utrudniającego innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegającego przepisów porządkowych, jeśli nie odniosą
skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Uczestnik zajęć powinien korzystać z przyrządów i materiałów stanowiących wyposażenie sal zgodnie
z ich przeznaczeniem i według wskazówek instruktora.
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4. W przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach Centrum, uczestnik lub jego opiekun
zobowiązany jest do pokrycia kosztów zniszczeń we własnym zakresie i/lub przywrócenia pomieszczenia do
stanu pierwotnego.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:
a) systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
b) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
c) zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i zasadami kultury osobistej,
d) pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, bagażu, toreb, parasolek, artykułów spożywczych i napojów.
II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centrum Promocji Kultury w
dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest: Dyrektor Centrum Promocji Kultury.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, a
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych w Centrum Promocji Kultury za pomocą adresu iod@cpk.art.pl.
3.
Administrator danych osobowych – Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy PragaPołudnie m.st. Warszawy - przetwarza dane osobowe uczestników zajęć na podstawie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartej w karcie zgłoszenia na zajęcia w celu:
a) organizacji warsztatów,
b) przesyłania informacji dotyczących tychże warsztatów.
4.
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a)
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b)
podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z
m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum
Promocji Kultury.
5.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 3 lat, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w
interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
6.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku, gdy:
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 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to
nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem. W ww. przypadku nie będzie możliwy udział uczestnika w zajęciach.
8.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Centrum Promocji
Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
III. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu
organizacyjnego Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
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