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Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach, w ramach projektu „W rękach DZIEŁO – pilczycki 
ART street” współorganizowanego w ramach Programu Współorganizacji Projektów dla 

osób fizycznych i grup nieformalnych Mikrogranty przez Strefę Kultury Wrocław 

Edycja 26. – maj 2021 
 

1. Organizatorem wydarzenia odbywającego się w ramach Projektu „W rękach DZIEŁO – pilczycki ART 
street” realizowanego w ramach Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty w terminach od 
26.07.2021 r. do 4.09.2021 r. jest Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-067) przy ul. 
Świdnickiej 8B, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Gminy 
Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 021907583 ( dalej 
zwana SKW), przy udziale Partnera, Jolanty Macały, określonej umową nr  SKW._________________ 
z dnia 26.07.2021 r. 

2. Wydarzenia są bezpłatne i mają na celu uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych i 
rękodzielniczych w dniach 7,14,21,28.08.2021 r., dla zgłoszonych uczestników i 
uczestniczek. 

3. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, liczba osób na każdym wydarzeniu jest ograniczona. 
4. Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które wysłały zgłoszenie mailowe i wyraziły zgodę na 

przestrzeganie niniejszego Regulaminu, w tym wypełniły oświadczenie o stanie zdrowia, który według ich 
najlepszej wiedzy pozwala na udział w wydarzeniu, nie są poddane kwarantannie, izolacji domowej ani nie 
są objęte nadzorem epidemiologicznym. 

5. Ze względu na szczególną sytuację przy zgłoszeniu swojego uczestnictwa w wydarzeniu osoba dokonująca 
zgłoszenia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia następującej treści: 
 
„Oświadczam iż według mojej najlepszej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień 
zgłoszenia/wydarzenia* nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o chorobie 
zakaźnej, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, objawy 
przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w sposób bezpieczny dla innych wziąć udział 
w wydarzeniu. Nie przebywam też na kwarantannie ani w izolacji domowej. Zapoznałam/em się 
Regulaminem wydarzenia i świadoma/y ryzyka zakażenia COVID – 19, w wydarzeniu biorę udział na 
własną odpowiedzialność”. 
 
a także podania danych kontaktowych (imię, nazwisko i numer telefonu) pozwalających na jej 
identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID – 19 w trakcie wydarzenia. 
Dane te SKW będzie miała prawo przekazać odpowiednim służbom sanitarno – epidemiologicznym i 
porządkowym na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 
wprowadzonych w związku z epidemią COVID- 19, na co uczestnik/-czka wydarzenia, dokonując zgłoszenia 
wyraża zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania przez SKW danych osobowych uczestników wydarzeń 
zawarte są w klauzuli informacyjnej w punkcie 20 poniżej.  

6. Z powodów opisanych w punkcie 5 poniżej, każde wydarzenie może rozpoczynać się pomiarem temperatury 
uczestników/-czek przeprowadzanym na odległość a także obowiązkowym podpisaniem listy obecności 
na wydarzeniu z imieniem i nazwiskiem uczestnika/-czki oraz numerem telefonu, przez której 
podpisanie uczestnik/czka powtórzy oświadczenie wymienione w punkcie 5 poniżej. Listy będą 
potwierdzeniem obecności i bazą do kontaktu w przypadku potrzeby poinformowania o ewentualnym 
kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 
porządkowym. 

7. W wydarzeniach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, 
objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni. W przypadku stwierdzenia powyższego stanu po 
zadeklarowaniu udziału w wydarzeniu, należy swój udział odwołać.  

8. Zakwalifikowanie do udziału w wydarzeniu osoby, która zgłosiła swoje w nim uczestnictwo zostanie 
potwierdzone przez organizatora drogą mailową. 

9. Osoba, u której stwierdza się objawy wymienione w punkcie 7., która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu, 
zobowiązana jest poinformować organizatora o rezygnacji z wydarzenia przed jego rozpoczęciem. 
Analogicznie osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające kontakt z osobą 
podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu ostatniego tygodnia, przed 
terminem rozpoczęcia wydarzenia, nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu, a o ile zostały do tego udziału 
zakwalifikowane, zobowiązane są do odwołania swojej obecności na wydarzeniu oraz nieuczestniczenia w 
nim. 

10.  W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, niezależnie od przyczyn rezygnacji, uczestnik/-czka 
zobowiązany/-a jest poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: macala@op.pl. 

11. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 r.ż. powinny przebywać pod nadzorem osoby dorosłej. 
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12. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do przestrzegania bezpiecznego dystansu wynoszącego 
2 metry, za wyjątkiem osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.  

13. Z uwagi na ryzyko niezachowania w trakcie wydarzenia wymaganego prawem dystansu społecznego, każdy 

z uczestników/czek wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie indywidualnych 

środków ochrony w postaci maseczki zakrywającej okolice ust i nosa. Niezależnie od wymogów 

powszechnie obowiązującego prawa, maseczki należy założyć i nosić je w toku całego wydarzenia, o ile tak 

zarządzi ze względów bezpieczeństwa prowadząca wydarzenie.  

14. Organizator ze swojej strony nie zapewnia poczęstunku w trakcie wydarzenia i rekomenduje posiadanie 

własnych artykułów żywnościowych i spożywane ich na wyłączność we własnym zakresie Uczestnika/czki. 

Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w trakcie wydarzenia artykuły spożywcze 

przyniesione przez uczestników/-czki i skutki ich spożywania. 

15. W trakcie warsztatów Uczestnicy proszeni są o korzystanie ze sprzętów i urządzeń przypisanych do ich 

stanowiska i o nie wymienianie się nimi.  

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dezynfekcji materiałów wielokrotnego użytku, wykorzystywanych w 

trakcie wydarzenia (szczególnie podczas warsztatów) przez uczestników/-czki, każdorazowo po ich użyciu. 

17. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu, w momencie jego rozpoczęcia 

lub w trakcie wydarzenia wskazanych w punkcie 9 powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w 

wydarzeniu. W takim przypadku SWK ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika/-czki do udziału w 

wydarzeniu, nawet po jego/jej przybyciu na miejsce wydarzenia. 

18. Uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez SKW każdy ich uczestnik/-czka na własną 

odpowiedzialność zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID–19, 

przyjmując do wiadomości, iż mimo zachowania wymaganego reżimu sanitarnego SKW nie może 

zagwarantować uczestnikom/-czkom całkowitego zniwelowania ryzyka zakażenia, a w związku z tym 

uczestnicy/-czki biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu, albo też ograniczenia 

liczby osób biorących udział w Wydarzeniu/ach w razie zaostrzenia rygorów sanitarno – 

epidemiologicznych w związku z epidemią COVID – 19.  

20. Klauzula informacyjna RODO:  

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 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 

(RODO, samorządowa instytucja kultury pod nazwą Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we 

Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadająca NIP 899-273-65-81 oraz REGON 

021907583 (zwana dalej: SKW lub Instytucja), uprzejmie informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Strefa Kultury Wrocław z siedzibą we 
Wrocławiu (50-067) przy ul. Świdnickiej 8B, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, posiadającej NIP 899-273-65-81 oraz REGON 
021907583 (zwana dalej: SKW lub Administrator). Dane te będą przetwarzane w siedzibie 
administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B lub podmiotu przetwarzającego dane na 
zlecenie SKW.  
2) dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie wyłącznie w celu 
realizacji wydarzenia i zapewnienia jego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i na czas ich 
trwania, a po zakończeniu wydarzenia: 
- w odniesieniu do danych osobowych podawanych w związku z epidemią COVID - 19, w okresie 2 tygodni 
po zakończeniu wydarzenia, 
- w odniesieniu do pozostałych danych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu SKW, jakim jest w 
szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez SKW czy też 
dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO), albo też na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO lub w odniesieniu do danych o szczególnym charakterze -art. 9 ust. 2 pkt 
a) RODO) na czas i w zakresie w jakim jej udzielono, 
3) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich 
poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) i f) z 
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w 
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ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w 
odniesieniu do danych przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (RODO)z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych wskazanych w formularzu 
rejestracyjnym i na liście obecności, o której mowa w ust. 6 Regulaminu skutkuje brakiem możliwości 
wzięcia udziału w wydarzeniu. 
4) W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW 
będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać 
na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu 
Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności 
prowadzonej przez SKW czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO i art. 9 ust. 2 pkt b)-j) 
RODO). 
5) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym rozliczeń 
publicznoprawnych pracowników i kontrahentów SKW, a w odniesieniu do danych osobowych 
podawanych w związku z epidemią COVID – 19 – organom nadzoru sanitarno – epidemiologicznego i 
porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody 
udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz SKW. 
6) Z przysługujących Administratora danych uprawnień osoba, której dane dotyczą może skorzystać w 
siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w 

sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa Kultury 

Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty 

elektronicznej: : iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod 

numerem telefonu +48 71 712 75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid 

Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75. 
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Regulamin uczestnika/uczestniczki  warsztatu odbywającego się w dniu  7 / 14 / 21 / 28 
sierpnia 2021 r., realizowanego w ramach projektu „W rękach DZIEŁO – pilczycki ART 

street” 

Każda osoba działając imieniem własnym i/lub swojego syna/córki: 

Biorąc udział w spotkaniu i podpisując listę załączoną do Regulaminu, wyraża dobrowolną zgodę na udział 
swój/swojego syna/swojej córki* i utrwalanie swojej, jej/jego* wizerunku w ramach rejestracji fotograficznej 
i/lub audio i/lub wideo przebiegu warsztatów w dniu 7 / 14 / 21 / 28 sierpnia 2021 r., odbywających się w 
ramach Projektu „W rękach DZIEŁO – pilczycki ART street”, realizowanego w ramach Programu 
Współorganizacji Projektów Mikrogranty, realizowanego przez SK Wrocław w terminach od 26.07.2021 do 
4.09.2021 r., a także na wykorzystanie wszelkich materiałów, na których utrwalono wizerunek, w tym 
utrwalonymi w ramach dokumentacji fotograficznej i/lub audio i/lub wideo z ich przebiegu i w powstałych na 
bazie tej dokumentacji nagraniach audio, filmach i SK Wrocław, utworu, artystycznego wykonania, materiału, 
stanowiącego lub obejmującego prace mojego autorstwa, lub takie, na których utrwalono wizerunek, na mocy 
niniejszego oświadczenia wyrażam nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Strefę Kultury Wrocław,z 
siedzibą we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B, RIK 37/2012, NIP 8992736581, na zasadzie 
wyłączności, tych utworów, artystycznych wykonań, prac i wizerunku utrwalonego w okolicznościach i w sposób 
wskazany powyżej i przenoszę na w/w instytucję związane z tymi pracami/utworami i wizerunkiem 
nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe i pokrewne w zakresie ich 
wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia 
polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:  

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką w tym poligraficzną czy cyfrową, na jakimkolwiek nośniku,  
a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM; 

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach 
audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi  
za opłatą wstępu; 

d) prawa obrotu w kraju i za granicą niezależnie od formy utrwalenia i kanału sprzedaży, w tym przy użyciu 
Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i 
bezprzewodowe; 

e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; 
f) wystawiania samych, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach  

za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie  
od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, 
reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 

g) sporządzenia wersji obcojęzycznych; 
h) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań  

i wielkości nakładów; 
i) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, 

udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci 
telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych, wykorzystania w utworach 
multimedialnych; 

j) wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy; 
k) wprowadzania zmian, skrótów; 
l) realizacji w oparciu o przedmiot praw dowolnej ilości i rodzaju projektów i działań; 
- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 

z prawem do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym zakresie nabytych 

praw. Jak również wyraża zgodę na wykonywanie przez w/w instytucję autorskich praw zależnych  

do utworów i ich artystycznych wykonań, form, na których utrwalono w/w prace/utwory/ artystyczne wykonania 

i wizerunek z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie. Upoważnia też SKW nieodwołalnie do 

wykonywania w imieniu osoby podpisanej i z jej wyłączeniem autorskich praw osobistych  

do utworów, w tym w zakresie decydowania o ich pierwszym udostepnieniu, o sposobie oznaczenia utworu  

i jego autorstwa, w tym opublikowania go bez takiego oznaczenia lub z oznaczeniem nie wymieniającym moich 

danych osobowych (w szczególności jedynie z informacją, iż utwór powstał przy udziale uczestników 
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warsztatów), decydowania i wykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z utworu, w tym  

w kwestiach zachowania jego integralności.   

2. wyraża zgodę na: 
a) ❑*Przetwarzanie przez Strefę Kultury Wrocław, 50-067 Wrocław, ul. Świdnicka 8B, wpisaną  

do Rejestru Instytucji Kultury przez Prezydenta Wrocławia w dniu 02.07.2012r. pod nr 37/2012, 
posiadającą NIP 899-273-65-81, REGON 021907538 (dalej jako „SKW”) i przez podmioty biorące na 
jej zlecenie udział w realizacji „W rękach DZIEŁO – pilczycki ART street” realizowanego w 
ramach Programu Współorganizacji Projektów Mikrogranty realizowanego przez SK Wrocław w 
terminach od 26.07.2021 do 4.09.2021 r., danych osobowych wskazanych w niniejszym 
formularzu, jak również pozyskanych w toku realizacji warsztatów, w tym wizerunku i artystycznego 
wykonania utrwalonego w ramach rejestracji przebiegu warsztatów, w celu realizacji warsztatów, 
Projektu  
i eksploatacji powstałych w ramach projektu nagrań oraz w celu komunikacji, zgodnie  
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO). 

b) ❑Przetwarzanie przez SKW danych w przyszłości, na czas nieokreślony, celem informowania mnie  
o kolejnych warsztatach, naborach, projektach i wydarzeniach realizowanych w ramach Programu 
Współorganizacji Projektów realizowanego przez SK Wrocław, w tym kontaktowania się ze osobą 
podpisaną z wykorzystaniem danych podanych w powyżej, w tym imię, nazwisko, adres e-mail  
i telefon kontaktowy. 
* - zgoda obowiązkowa dla udziału w spotkaniu 

c) Została pouczona o tym, że: 
1) Jej/jego dane osobowe przetwarzane będą przez SKW lub podmioty działające na jej zlecenie 

w celu realizacji i zapewnienia jej/jego udziału w spotkaniach organizowanych  
w ramach Programu Współorganizacji Projektów realizowanego przez SK Wrocław, Edycja 
25. – luty 2021 r. (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) na czas niezbędny do realizacji w/w warsztatów, 
nie dłuższy niż okres, w jakim SKW zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji 
związanej z jego realizacją, a także celach realizacji i na czas trwania obowiązku SKW do 
dokumentowania swojej działalności dla potrzeb rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt c) 
RODO) i w ramach prawnie uzasadnionego interesu SKW, jako administratora danych, w 
tym w ramach prawa do dokumentowania własnej działalności  
i prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) lub  
w ramach punktu b. powyżej, na podstawie wyrażonej przeze mnie dobrowolnie zgody,  
na czas na jaki jej udzielono(art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i co do wizerunku art. 9 ust. 2 pkt a) 
RODO)  

2) administratorem danych osobowych jest Strefa Kultury Wrocław. Dane te będą przetwarzane 
w siedzibie administratora we Wrocławiu (50-067), przy ul. Świdnickiej 8B. Aktualne dane 
Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid Piekarski, e-mail: iod@strefakultury.pl, 
numer telefonu: +48 697 644 581. 

3) Przysługuje jej/jemu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich 
poprawiania, lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych  
na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt e) i f) RODO) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,  
a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w odniesieniu do danych 
przetwarzanych za zgodą - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,. z tym zastrzeżeniem, że żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych 
w zakresie koniecznym do udziału w spotkaniu (a więc danych wymaganych: imię, nazwisko, 
adres e-mail, numer telefonu i wizerunku utrwalonego w ramach rejestracji warsztatów) 
oznacza rezygnację z udziału w nich. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub 
po upływie okresu, na jaki jej udzielono, SKW będzie miała prawo  
do przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to 
będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach realizacji obowiązku 
prawnego lub uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakimi jest w szczególności 
odpowiednio wymagany prawem obowiązek i prawo do dokumentowania działalności 
prowadzonej przez SKW lub dochodzenia roszczeń(art. 6 ust. 1 pkt c) i f)RODO). 

4) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym 
rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów SKW. Podmioty te będą miały 
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prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na 
rzecz SKW. 

5) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
należy kierować na adres: Strefa Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław,  
z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, 
wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”, a także pod numerem telefonu +48 71 712 
75 75. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze Strony SKW: Dawid Piekarski, e-mail: 
iod@strefakultury.pl, numer telefonu: +48 71 712 75 75. 

6) SKW w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
uczestniczącym w jego realizacji, w szczególności podmiotom współpracującym z nią przy 
organizacji naboru na warsztaty jak i realizacji programu. Podmioty te będą miały prawo  
do ich wykorzystania w pełnym zakresie dozwolonego ich wykorzystania przez SKW. 

7) Z przysługujących mi wobec Administratora danych uprawnień mogę skorzystać w siedzibie 
Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Strefa 
Kultury Wrocław, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na 
adres poczty elektronicznej: iod@strefakultury.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane 
osobowe”. 


