
Regulamin udziału w warsztatach teatralno-wokalnych “Dzicy Lokatorzy”. 

1. Organizatorem bezpłatnych warsztatów jest Centrum Promocji Kultury w dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy.Warsztaty realizowane są w siedzibie Centrum przy 

ulicy Podskarbińskiej 2 lub, w wyjątkowych okolicznościach, w siedzibie partnera, 

Zespole Szkół Łączności przy al. Stanów Zjednoczonych 24. 

2. Cykl warsztatów jest projektem finansowanym z Funduszu Edukacji Kulturalnej. 

3. W warsztatach mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. 

4. Koniecznym warunkiem przyjęcia na zajęcia jest zapoznanie się z niniejszym 

Regulaminem, następnie zaś czytelne wypełnienie Karty uczestnika dostępnej na 

stronie www.cpk.art.pl i dostarczenie jej osobiście do Centrum Promocji Kultury LUB 

skanem na adres: zapisy@cpk.art.pl. 

5. Opiekun wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć jest 

zobowiązany do wypełnienia stosownego oświadczenia.  

6. Rezygnację z zajęć należy zgłosić drogą elektroniczną na sekretariat@cpk.art.pl oraz 

zapisy@cpk.art.pl lub pisemną bezpośrednio w sekretariacie Centrum. 

7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności 

uczestników warsztatów. Uczestnik odpowiada za szkody poczynione podczas pobytu 

na warsztatach. 

9. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu warsztatów oraz 

na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika do celów 

promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto/video warsztatów 

do celów archiwalnych i promocyjnych. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę 

i przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań 

z prawem przenoszenia na osoby trzecie. 

10. Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) 

oraz ich publikacji, bez uprzedniej zgody prowadzącego warsztaty oraz pozostałych 

członków grupy uczestniczących w warsztatach. 

11. Organizator ma prawo do wykluczenia z warsztatów osób, które zakłócają ich 

przebieg lub zachowują się niestosownie.  

12. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 

I zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych 

i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych 

osobowych. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w pierwszym dniu warsztatów. 

13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, 

szanowanie mienia Centrum oraz przestrzeganie norm społecznych, przepisów BHP, 

przepisów przeciwpożarowych, wytycznych i osobstrzeniach Sanepisu oraz 

regulaminów obowiązujących w Centrum. 

14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

wewnętrznych regulaminów Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy. 
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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 

Praga-Południe 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 warsztatów organizowanych przez Centrum. 

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:  5 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: 

• 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, 
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• 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. 

 

 

 


