Regulamin uczestnictwa w warsztatach z cyklu TRAMPOLINA DO KINA organizowanych przez Centrum
Kultury Filmowej im. A. Wajdy w Warszawie
oraz Współorganizatorów

I. Warunki uczestnictwa w Warsztatach
1. Warsztaty TRAMPOLINA DO KINA (dalej jako: „Warsztaty”) organizowane są przez Centrum Kultury
Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Organizator” ) oraz podmiotami
wspierającymi organizację Warsztatów (dalej jako: „Współorganizatorzy”).
2. Warunki uczestnictwa w Warsztatach reguluje niniejszy regulamin Warsztatów (dalej jako: „Regulamin”).
Dodatkowe informacje o Warsztatach znajdują się na stronie Organizatora.
3. Warsztaty są ̨ przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Uczestnictwo dziecka w Warsztatach z
rodzicami/opiekunami lub samodzielne uczestnictwo dziecka w Warsztatach – w zależności od rodzaju
Warsztatu.
4. Udział w Warsztatach jest odpłatny albo nieodpłatny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Organizatora.
5. W Warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio zapisane. O udziale
w Warsztatach rodzica/opiekuna decyduje Organizator.
6. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa przed rozpoczęciem Warsztatów oraz osobiste
jego dostarczenie Organizatorowi lub przesłanie go na adres mailowy wskazany na stronie
Organizatora w postaci wypełnionego, podpisanego własnoręcznie i zeskanowanego dokumentu;
formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
Podpisanie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem niezbędnym w celu
dopuszczenia uczestnika do udziału w Warsztatach.
b) zakup biletu w przypadku gdy Warsztaty są odpłatne;
7. Informacje o Warsztatach udzielane są pod adresem e-mail: trampolina@ckf.waw.pl.
8. Liczba miejsc na Warsztaty jest ograniczona a o udziale w nich decyduje kolejność zgłoszeń.
O zmianie liczby uczestników każdorazowo decyduje Organizator.
9. W przypadku rezygnacji z odpłatnych Warsztatów opłata za zakupiony uprzednio bilet nie podlega
zwrotowi.

II.

Czas trwania i miejsce wydarzenia

1. Warsztaty odbywają się w terminach wskazanych na stronie Organizatora.
2. Warsztaty trwają w godzinach wskazanych na stronie Organizatora.
3. Warsztaty odbywają się w różnych punktach wyznaczonych przez Organizatora, o których Organizator
będzie na bieżącą informować na swojej stronie internetowej. Uczestnicy powinni zgłosić się ̨ 15 minut
wcześniej, tj. przed rozpoczęciem Warsztatów - w celu dokonania rejestracji.

III. Bezpieczeństwo
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiadają ̨ rodzice lub opiekunowie. W sytuacji gdy podczas
Warsztatów nie jest obecny rodzic lub opiekun odpowiedzialność za nieletniego uczestnika w trakcie
trwania Warsztatów ponosi Organizator oraz Instruktorzy, z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko

sytuacji, w których brak obecności rodzica lub organizatora podczas Warsztatów wynika z decyzji
Organizatora lub Instruktora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste wyrządzone przez
podopiecznych lub z ich udziałem.
3. Organizator informuje, że podczas Warsztatów są ̨ używane przedmioty drobne (tj. np. kredki, koraliki)
artykuły spożywcze, farby i inne artykuły plastyczne przeznaczone dla dzieci. Rodzic lub opiekun
powinien każdorazowo poinformować Organizatora
o ewentualnych uczuleniach, alergiach lub innych dolegliwościach uniemożliwiających dziecku
korzystanie z wyżej wskazanych przedmiotów i produktów - w przeciwnym razie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w tym zakresie.
4. W przypadku udziału rodziców lub opiekunów w Warsztatach za zachowanie dzieci odpowiadają ̨ rodzice
lub opiekunowie - wszystkie zabawy w ramach warsztatów rodzinnych są ̨ realizowane wspólnie z
rodzicem/opiekunem i pod jego kontrolą, w bezpośredniej bliskości dziecka i opiekuna.
5. Podczas Warsztatów rodzinnych rodzic lub opiekun zobowiązany jest do pozostania przez cały czas
trwania Warsztatów w przestrzeni, w której odbywają się Warsztaty, przebywając blisko swojego
dziecka/podopiecznego – w celu zapewnienia nieletniemu należytej opieki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia dziecka, rodzica
i opiekuna w sytuacji, gdy zachowanie dziecka, rodzica lub opiekuna odbiega od powszechnie przyjętych
norm zachowania (w szczególności w przypadku stosowania wulgaryzmów, przejawiania agresywnego
zachowania oraz nieprzestrzegania zasad Regulaminu).
7. Organizator zastrzega, że w ramach Warsztatów zostały również przewidziane zabawy brudzące, dlatego
istnieje ryzyko ubrudzenia lub zniszczenia ubrania dziecka, rodzica lub opiekuna. Za wszelkie szkody
powstałe z tego tytułu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
IV. Odwołanie Warsztatów
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku:
− choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności Instruktora,
− w przypadku zaistnienia siły wyższej (w szczególności brak prądu, awaria ogrzewania, pożar,
zalanie budynku).
2. W przypadku odwołania Warsztatów Organizator każdorazowo opublikuje informację
o odwołaniu Warsztatów na stronie internetowej Organizatora – podając przyczynę odwołania i
wskazując (w miarę możliwości) nowy termin Warsztatów.
3. W przypadku nieobecności Instruktora Organizator jest uprawniony do powołania zastępstwa, celem
przeprowadzenia Warsztatów.
V. Zasady korzystania z sal warsztatowych
1. Korzystanie z pomieszczeń oraz przedmiotów udostępnianych przez Organizatora w ramach Warsztatów
odbywa się zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Korzystanie z sal warsztatowych oraz ich wyposażenia jest dozwolone wyłącznie podczas obecności
Instruktora.
3. Uczestnicy Warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora – w
przypadku szkody wyrządzonej przez osobę nieletnią, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie.
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VI.

Dane osobowe i utrwalanie wizerunku Uczestników Warsztatów

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Warsztatów jest Centrum
Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem
adresu e-mail daneosobowe@ckf.waw.pl
3. Podanie danych osobowych wskazywanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne
do wzięcia udziału w Warsztatach.
4. Organizator przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko rodzica/
opiekuna prawnego, e-mail, numer telefonu kontaktowego rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika
Warsztatów oraz wizerunek dziecka, a także informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka (uczulenia,
alergie lub inne dolegliwości) – w celach:
a) realizacji procedury zgłoszenia i uczestnictwa
w Warsztatach, w tym kontaktu z
rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika warsztatów
b) promocyjnych CKF,
c) zapewnienia bezpiecznego przebiegu warsztatów.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej
jako „RODO”) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Dane osobowe udostępnione w celu udziału w Warsztatach będą przetwarzane przez okres trwania
Warsztatów oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Warsztatach, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
7. W celu przeprowadzenia Warsztatów Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Warsztatów.
8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody każdy ma prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem przed jej wycofaniem.
9. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora
potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym
ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: o celach przetwarzania danych, o
kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator
ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony
danych osobowych i o sposobie ich realizacji, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego
usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”);
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: Uczestnik
Warsztatów kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora,
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych,
Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi Warsztatów
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do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania
przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo
to przysługuje jeśli: przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, dane przetwarzane są
na podstawie zgody lub w związku z umową.
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.
10.Prawa, o których mowa powyżej mogą być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku: w
formie pisemnej, na adres Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy ul. Szpitalna 5/18, Warszawa
00-031, lub droga e-mail na adres: daneosobowe@ckf.waw.pl.
11.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy prawa,
w szczególności postanowienia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem 00-193 Warszawa, ul.
Stawki
2
lub
za
pomocą
elektronicznej
skrzynki
podawczej
pod
adresem:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
12.Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
13.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
14.Organizator zastrzega sobie, po uprzednim uzyskaniu zgody (Załącznik nr 2 do Regulaminu), do
fotografowania i filmowania Warsztatów z udziałem uczestników (w tym ich rodziców i opiekunów) –
zarówno w celach informacyjnych, promocyjnych i dokumentacyjnych. Wybrane zdjęcia, wykonane
podczas Warsztatów uczestnicy mogą ̨ otrzymać e-mailowo, na adres podany w momencie zgłoszenia.
15.W niektórych przypadkach Współorganizator Warsztatów może być współadministratorem danych i w
każdej takiej sytuacji uczestnicy warsztatów zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w sposobie
przetwarzania ich danych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2019 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, o których poinformuje na swojej stronie
internetowej www.ckf.waw.pl, wraz ze wskazaniem postanowień, które uległy zmianie.
3. Kontakt do Organizatora:
e-mail: ckf@ckf.waw.pl
tel.: +48 518 640 875
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Data realizowanych Warsztatów:

Imię i nazwisko dziecka oraz wiek dziecka

Imiona i nazwisko rodziców/ opiekuna prawnego

Numer telefonu kontaktowego do rodziców /
opiekuna prawnego

Adres mailowy rodziców / opiekuna prawnego

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Warsztatów
Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Warsztatów TRAMPOLINA DO KINA i
akceptuję wszystkie postanowienia w nim zawarte.

______________________________
podpis (imię i nazwisko)

2. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy z siedzibą w
Warszawie, ul. Szpitalna 5/18, 00-031 Warszawa („Organizatora”) danych osobowych dziecka – uczestnika
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Warsztatów TRAMPOLINA DO KINA zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Jestem świadoma/y
dobrowolności podania danych osobowych dziecka w zakresie wskazanym we formularzu oraz że podanie
danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa dziecka w Warsztatach.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści danych dziecka oraz prawie do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi, prawie do przenoszenia danych,
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
______________________________
podpis (imię i nazwisko)

3. Zgoda na przetwarzanie danych rodzica/ opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu zgłoszenia dziecka w Warsztatach TRAMPOLINA DO KINA. Jestem świadoma/y
dobrowolności podania danych osobowych dziecka w zakresie wskazanym we formularzu oraz że podanie
danych wskazanych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa dziecka w Warsztatach.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu lub skargi, prawie do przenoszenia danych,
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

______________________________
podpis (imię i nazwisko)
4. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego uczestnictwo w Warsztatach oraz nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w Warsztatach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
Organizator Warsztatów nie ubezpiecza uczestników Warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz nie udziela dalszych ubezpieczeń

______________________________

______________________________

data

podpis (imię i nazwisko)
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ZAŁĄCZNIK

NR

2

DO

REGULAMINU

–

ZGODA

NA

WYKORZYSTANIE

WIZERUNKU

1. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka
Oświadczam, że wyrażam zgodę nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora
wizerunku mojego dziecka ………………………….. (imię i nazwisko dziecka) utrwalonego w materiale
zdjęciowym, w tym cyfrowym, w związku z jego uczestnictwem w Warsztatach TRAMPOLINA DO KINA.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie, w tym publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w sposób
określony powyżej we wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych ww. Warsztatów,
dokonanej za pośrednictwem dowolnego medium. Równocześnie oświadczam, że Organizator ma prawo
upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku w sposób określony powyżej, wyłącznie w celu i na
zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody oraz sposobie jej wycofania.

______________________________
podpis (imię i nazwisko)

2. Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku rodzica/ opiekuna prawnego
Oświadczam, że wyrażam zgodę nieodpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora
mojego wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym, w tym cyfrowym, w związku z uczestnictwem
mojego dziecka w Warsztatach TRAMPOLINA DO KINA. Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie, w tym
publikację mojego wizerunku utrwalonego w sposób określony powyżej we wszelkich materiałach
promocyjnych i informacyjnych ww. Warsztatów, dokonanej za pośrednictwem dowolnego medium.
Równocześnie oświadczam, że Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku
w sposób określony powyżej, wyłącznie w celu i na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do cofnięcia wyrażonej zgody oraz sposobie jej wycofania.
______________________________
podpis (imię i nazwisko)
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