
REGULAMIN WARSZTATÓW FRYWOLITKOWYCH – OZDOBY CHOINKOWE 

1. Organizatorem warsztatów frywolitkowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem (dalej: GOKiB)  

z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne. 

2. Uczestnikami warsztatów frywolitkowych, organizowanych przez GOKiB mogą zostać jedynie te osoby, które: 

a) złożą prawidłowo wypelniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu; 

b) uiszczą opłatę w wysokości 20 zł. na rachunek bankowy o numerze: 

 28 9176 1048 2001 0002 2187 0001 tytułem: „Warsztaty Frywolitkowe”, 

c) mają ukończone co najmniej 15 lat. 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 10 osób. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika według kolejności zaksięgowania wpłat na 

koncie bankowym GOKiB, w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż wskazano w pkt. 3. 

5. Wskazana opłata w pkt. 2 niniejszego regulaminu przeznaczona jest na zakup niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć materiałów. Zakupione materiały (igły do frywolitki szt. 2 i kordonek w ilości sztuk 1) po zakończeniu 

warsztatów przechodzą na własność uczestników. 

6. Pierwsze zajęcia odbędą się 06.11.2019 r., w godz. 16:00 – 19:00. Kolejne warsztaty będą się odbywały 13, 20 i 27 

listopada br., w godzinach j.w.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

a) nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów; 

b) za zniszczenie i zagubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody powstałe z winy uczestnika 

w czasie prowadzonych warsztatów. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez zgodnie z pkt. 2. jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt mailowy i telefoniczny w celu 

informacyjnym i marketingowym.  

10. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gminny 

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Więcej informacji znajdą Państwo 

na stronie www.gokkrasne.pl w zakładce BIP „Ogólna Polityka Informacyjna GOKiB Krasne” oraz „Klauzula 

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gokkrasne.pl/


Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy: 

 

Warsztaty Frywolitkowe – Krasne 2019 

-Karta zgłoszeniowa- 

Imię i Nazwisko Uczestnika: 
 

Adres  
Korespondencyjny: 

 

Telefon kontaktowy: 
 

Zapoznałem się z regulaminem warsztatów  
 

 

Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę  
w Krasnem z siedzibą w 36-007 Krasne 743, w celu udziału w Warsztatach Frywolitkowych, w zakresie imię nazwisko, adres korespondencyjny, 
telefon kontaktowy oraz mój wizerunek. 
- Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 
- Jestem świadomy/a, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 
- Jestem świadomy/a, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce 
przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz). 

 
_____________________________________ 

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data 

 

 Informacje o zasadach wykorzystania danych osobowych wymagane na podstawie art. 13 RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem z siedzibą pod adresem:  
Krasne 743, 36-007, Krasne (dalej: GOKiB), w imieniu której obowiązki administratora wypełnia Dyrektor. 

2. Dyrektor GOKiB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną 
udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych adresem: daneosobowe@gminakrasne.pl. Inspektorem ochrony danych w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem jest Pan Daniel Panek. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. GOKiB nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
5. Wizerunek oraz inne dane osobowe wykorzystane do wskazanych powyżej celów, będą przechowywane przez GOKiB nie dłużej niż do 

czasu przedawnienia się roszczeń, chyba że zdecydujecie się Państwo skorzystać z prawa do usunięcia tych danych zgodnie z treścią 
poniższego pkt. 7. 

6. Na zasadach określonych w RODO (art. 17), posiadacie Państwo prawo do dostępu udostępnionych danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia jego danych osobowych. 

8. Macie Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. 
Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych nie ma jednak wpływu na legalność wykorzystania tych danych, które zostało 
dokonane na podstawie tej zgody przed dniem jej cofnięcia. 

9. W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem wykorzystywania przez GOKiB danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem 

 korespondencji tradycyjnej pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 12 

 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 
10. Umożliwienie GOKiB wykorzystania Państwa danych osobowych, na zasadach wyrażonych w treści zgody, jest wyłącznie aktem Państwa 

dobrej woli wynikającej z chęci dzielenia się ze światem osiągnięciami, współtworzenia przez Pana/Panią udokumentowanej historii 
GOKiB oraz umożliwienia GOKiB dalszego rozwoju za pomocą udostępnionych przez Państwa danych w jej akcjach promocyjnych.  

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie w tym nie będą przedmiotem profilowania. 

 

mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl


 Krasne, dnia ………… -……………..-……………………… r. 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Niniejszym działając, w imieniu własnym ………………………………………………………………………………mam świadomość, że  
w trakcie Warsztatów Frywolitkowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem,  
z siedzibą pod adresem Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) organizatorzy mogą dokonywać rejestracji mojego 
wizerunku. Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie mojego wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości 
nie wymaga mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu. 
 
Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z wizerunku według poniższych zasad: 
 

1. W celu wyróżnienia osiągnięć artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego wizerunek może zostać 
utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na stronie internetowej i profilach 
społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz budynku, a także w redagowanym 
przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej w sposób pozwalający na rozpoznanie 
(z oznaczeniem w postaci imienia, nazwiska, osiągnięcia); 

               WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE                                     NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 
 

2. W celach pamiątkowych (archiwalnych), w ramach których mój wizerunek może zostać utrwalony zarówno 
w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB (np. zajęcia 
sportowe, kulturalne, okolicznościowe, wynikające z działalności statutowej) a następnie umieszczony na 
stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), w biuletynie 
informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 
przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 
elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB w 
sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, osiągnięcie itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE                                           NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 
 

3. W działalności promocyjnej GOKiB, w ramach której wizerunek może zostać utrwalony w formie zdjęć, 
plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty i działalności statutowej GOKiB, a następnie 
umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, 
Twitter, YouTube etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach ogłoszeniowych o zasięgu 
lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE                                               NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 
4. Przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku przez współorganizatorów w formie publikacji zdjęć, publikacji 

wideo relacji lub innych właściwych środków zapisu wizerunku przez Organizatorów wydarzeń kulturalnych 
lub sportowych z którymi współpracuje GOKiB). Niniejsze oświadczenie woli dotyczy wyrażenia zgody na 
rozpowszechnianie zdjęć przez organizatorów wydarzeń kulturalnych lub sportowych, na których występuję 
osobiście lub na zdjęciu grupowym w związku z organizowanymi wydarzeniami, konkursami i innymi 
osiągnięciami lub w sporcie (w tym wizerunek podczas odbierania nagród w związku z w/w), w których 
współuczestniczy GOKiB. Rozpowszechnienie zdjęć będzie polegało na udostępnieniu ich na stronach 
internetowych związanych z działalnością Organizatorów wydarzeń kulturalnych bez podawania danych 
osobowych pozwalających na identyfikację mojej osoby. 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE                                             NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 
 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem 
wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre 
imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody. 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie. 

______________________________________ 

 


