
 

 

Regulamin uczestnictwa – Twórcze warsztaty na Lubartowskiej 77 
 

1. Organizatorem Twórczych warsztatów na Lubartowskiej 77 jest Firma Magdalena Niedziałek 

„Dąbrówka”, Dąbrówka 64, 21-132 Kamionka 

2. Warsztaty realizowane są w ramach akcji „Zima w mieście” organizowanej przez Miasto Lublin. 

3. Zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Miasta Lublina. 

4. Udział w warsztatach jest płatny 10 zł/os. 

5. W każdym warsztacie udział wziąć może maksymalnie 30 osób w  wieku od 6 do 13 lat. 

6. Warsztaty odbywają się w oddziale firmy przy ul. Lubartowskiej 77 w Lublinie. 

7. Warsztaty odbywają się w trakcie ferii zimowych (13-26.01.2020) od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 13:00 do 15:00 

8. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 16 grudnia 2019 roku na adres mailowy: marketing@lub77.pl 

9. Celem zgłoszenia udziału dziecka w warsztatach należy poprawnie uzupełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA1 

oraz dostarczyć ją w oryginale do siedziby Organizatora najpóźniej w dniu pierwszych zajęć,  

w których dziecko uczestniczy. 

10. Wysłanie zgłoszenie dziecka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z RODO (informacje poniżej) oraz na robienie zdjęć uczestnikowi i ich publikację 

w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora. 

11. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na zajęcia. O kwalifikacji decyduje 

kolejność zgłoszeń, przy czym początek rekrutacji to 16 grudnia i zgłoszenia wysłane wcześniej nie 

będą brane pod uwagę. 

12. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest odprowadzenie dziecka na warsztaty i odebranie go 

po warsztatach – o wyznaczonych godzinach. 

13. Rodzic/opiekun podpisuje listę uczestnictwa w warsztatach. 

 

Obowiązek informacyjny: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

 
1 Karta zgłoszenia dostępna w siedzibie Organizatora na Lubartowskiej 77 będzie również przesyłana mailem na 
zapytanie osoby zgłaszającej dziecko 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informujemy, że: 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Firma Magdalena 

Niedziałek „DĄBRÓWKA”,  Adres: Dąbrówka 64, 21-132 Kamionka, tel.: 603 807 808   

e-mail: marketing@lub77.pl 

2)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA” na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach: 

a) wywiązania się z umowy o prowadzeniu warsztatów organizowanych przez Firmę Magdalena 

Niedziałek „DĄBRÓWKA”, 

b) marketingu w odniesieniu do działalności Firmy Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”. 

3)      Państwa dane osobowe nie będą powierzane podmiotom trzecim. 

4)      Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA” przez okres 

uczestnictwa w warsztatach oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. 

6)      Przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO; 

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

7)      Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

8)      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w zajęciach 

artystycznych organizowanych przez Firmę Magdalena Niedziałek „DĄBRÓWKA”. 
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