
                                  REGULAMIN UDZIAŁU W „LETNICH WARSZTATACH ARTYSTYCZNYCH 2020”

Centrum  Sztuki  w  Oławie  zaprasza  młodzież  oraz  dorosłych  pasjonatów  sztuki  do  uczestnictwa  w  kursach
organizowanych z okazji Letnich Warsztatów  Artystycznych  2020 (dalej LWA).

Zajęcia odbywać się będą na terenach zielonych znajdujących się przy Ośrodku Kultury, filii nr 2 Centrum Sztuki,
przy ul. 11 Listopada 27 oraz  w przestrzeni miasta Oławy w dniach 6-11 lipca 2020 r. wg następującego planu:

10:00 – 13:00 I cykl warsztatowy
13:00 – 14:00 przerwa obiadowa (dla instruktorów prowadzących zajęcia)
14:00 – 18:00 II cykl warsztatowy

1. Warsztaty przeznaczone są dla osób powyżej 16 roku życia.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch działaniach warsztatowych, jednakże przy zgłoszeniu
uczestnictwa w zajęciach należy wybrać jeden, przewodni kurs warsztatowy.
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w Ośrodku Kultury,
pokój 44 lub na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl
4. Ilość miejsc w każdej grupie jest ograniczona (8-10 osób) – decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość
wpisania się na listę rezerwową.
5. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
6. Materiały do zajęć zapewnia organizator.
7. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wymagane jest we własnym zakresie.
8.  Przebieg warsztatów zostanie udokumentowany w postaci fotografii. Zdjęcia zostaną umieszczone na profilu
internetowym zarządzanym przez Centrum Sztuki, tj. Facebook.
9.  Organizator  LWA  zastrzega  sobie  prawo  zatrzymania,  eksponowania  i  publikowania  wybranych  prac
uczestników.
10. Akceptacja warunków udziału w „Letnich Warsztatach Artystycznych 2020” jest warunkiem uczestnictwa w
warsztatach.

OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PANUJĄCEJ SYTUACJI W KRAJU, ZWIĄZANE Z COVID

1. Każdy uczestnik  zobowiązuje się przestrzegać zarówno ogólnych zasad bezpieczeństwa i  higieny sanitarnej
obowiązujących z powodu stanu epidemii koronawirusa, jak i wytycznych stosowanych przez instytucję kultury –
Centrum Sztuki w Oławie.
2.  Zajęcia  warsztatowe  będą  odbywały  się  tylko  na  terenie  zielonym  w  przygotowanych  namiotach  z
zachowaniem bezpiecznej odległości uczestników czyli min. 1,5 m.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

4. Zaleca się złożenie przez uczestnika warsztatów pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej 
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 
epidemiologicznym.

5. Dane uczestników będą przechowywane przez organizatora przez 14 dni w celach epidemiologicznych dla 
ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała 
udział w danych warsztatach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzanie  danych  osobowych  uczestników  „Letnich  Warsztatach  Artystycznych  2020”  odbywa  się
zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenie  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) dalej: RODO.

1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej  Administrator) jest Centrum Sztuki w Oławie, z siedzibą
przy ul. Młyńskiej 3, 55-200 Oława.  

http://www.kultura.olawa.pl/


2. Podanie danych osobowych przez Uczestników lub przez osoby sprawujące władzę rodzicielską lub opiekę
nad  dzieckiem  jest  dobrowolne,  niemniej  niezbędne  dla  potrzeb  zgłoszenia  na  warsztaty,  a  następnie
prawidłowej realizacji warsztatów.

3. Przetwarzania danych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu realizowane jest na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f to jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest
weryfikacja zgłoszeń, a następnie realizacja warsztatów.

4. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  także  w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczestnikom  „Letnich
Warsztatach Artystycznych 2020”  oraz zmniejszenia ryzyka związanego z transmisją wirusa SARS-CoV-2,  
w tym w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną wirusem.

5. Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  w  zakresie  imienia  i  nazwiska  oraz  danych  kontaktowych  jest
obowiązek prawny nałożony na Administratora, tj. art. 6 ust. 1 pkt c RODO w zw. z ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

6. Dane  Uczestników  będziemy  przetwarzać  przez  okres  trwania  warsztatów,  a  następnie  do  3  lat  po  ich
zakończeniu.

7. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 13 lat musi być wyrażona albo zaaprobowana
przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
b. sprostowania (poprawiania) danych;
c. usunięcia danych;
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. przeniesienia danych do innego administratora;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

9. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym administratorom danych.

10. W niektórych sytuacjach mamy prawo udostępniać dane Uczestników „Letnich Warsztatach Artystycznych
2020” organom  uprawionym,  w  tym  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  wywołanych
wirusem SARS-CoV-2.  

11. Ponadto dane Uczestników możemy przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:
a. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b. podmiotom przetwarzającym którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, tj.

firmom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Centrum Sztuki w Oławie.

12. Jeżeli  Uczestnik  uzna,  że  przetwarzanie  jego  danych  osobowych  przez  Administratora  narusza  przepisy
prawa, wówczas ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt za
pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres iod@kultura.olawa.pl lub kontaktując się pod adresem

ul. Młyńska 3, 55-200 Oława.

14. Centrum  Sztuki  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystywania  i  przetwarzania  zdjęć  i  nagrań  filmowych
sporządzonych  w toku  warsztatów,  w celach  informacyjnych  i  promocyjnych  związanych  z  działalnością
Centrum Sztuki w Oławie. Akceptacja warunków udziału w „Letnich Warsztatach Artystycznych 2020” jest
zgodą na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i reklamowych.

15. Zgoda na przetwarzania danych w celu, o których mowa w pkt wyżej może być w każdej chwili odwołana,
wystarczy  wysłać  informację  na  adres  e-mail:  iod@kultura.olawa.pl lub  bezpośrednio  złożyć  wniosek  
w siedzibie Centrum Sztuki w Oławie.

mailto:iod@kultura.olawa.pl


16. Z  uwagi  na  fakt,  iż  dane  osobowe  Uczestnika  będą  przetwarzane  przez  Administratora  do  celów
wynikających  
z prawnie uzasadnionego interesu Centrum Sztuki w Oławie, przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych  w  w/w  celu  z  przyczyn  związanych  ze  szczególną
sytuacją Uczestnika.

[   ]  Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  treścią  Warunków  Udziału  w  Letnich  Warsztatach  Artystycznych,
przyjmuję do wiadomości treści w nim zawarte, oraz wyrażam na nie zgodę. W szczególności m.in. w zakresie
prawa Organizatora do zatrzymania oraz eksponowania i publikowania niektórych prac zrealizowanych podczas
warsztatów, w celach promocji CS), co do wykonywania i wykorzystania w celach promocyjnych i reklamowych
zdjęć i filmów dokumentujących przebieg warsztatów.


