
Ferie z biblioteką 2021 

Warsztaty fotograficzne 

 

Regulamin 

1. Organizatorem warsztatów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu. 

2. Celem warsztatów jest uatrakcyjnienie wolnego czasu w trakcie ferii zimowych i 

rozbudzenie zainteresowań związanych z fotografią. 

3. W związku z epidemią, warsztaty odbywać się będą w formule hybrydowej – spotkania 

online (na platformie Clickmeeting) i spotkania w terenie, w przestrzeni Raciborza. 

4. Udział w zajęciach plenerowych mogą wziąć tylko dzieci zdrowe, nie przebywające na 

kwarantannie, nie objęte nadzorem epidemiologicznym.  

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom sprzętu fotograficznego. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywany przez uczestników w trakcie 

warsztatów sprzęt fotograficzny (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.). 

7. Udział w warsztatach mogą wziąć uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, zarówno z 

Centrum jak i ze wszystkich dzielnic Raciborza. 

8. Warsztaty odbywają się w terminie 11-15 stycznia 2021 r. – 4 spotkania. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do biblioteki i 

z powrotem – dotyczy spotkań w plenerze. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do 

domu, rodzice są zobowiązani podpisać stosowne oświadczenie na karcie zapisu. 

10. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Promocji MiPBP w Raciborzu pod 

nr tel. 32 415 37 24 wew. 23. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dostarczenie do 

Organizatora wypełnionej karty zapisu (załącznik do regulaminu). Liczba miejsc ograniczona! 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie 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 (zwanym dalej 

RODO), Organizator informuje, że: 

a) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400 Racibórz. 

b) W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 

iodo@biblrac.pl 

c) MiPBP może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, wiek uczestnika, numer kontaktowy do 

rodzica/opiekuna prawnego. 

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji 

imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 

promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności 

poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych 

prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych. 

e) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w 

imprezie. 

f) Dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub 

opiekuna prawnego. 

g) Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z 

którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub 

publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w 

publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez 

Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. 

h) Dane mogą być transferowane do państw trzecich (serwery portali Facebook oraz Youtube 

znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych) oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

i) Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych 

z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. 

j) Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. 

W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie 

wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 


