
NAZWA PRACOWNI: ...................................................................................................................

DATA ZAPISU DO PRACOWNI: .................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................................

WIEK: .............................................................................................................................................

ADRES: ..........................................................................................................................................

E-MAIL: .........................................................................................................................................

TELEFON: ......................................................................................................................................

Wyrażam nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Centrum Kultury 
ZAMEK z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 80/82, kod pocztowy 61-809, mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka 
(w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda opiekuna) utrwalonego podczas zajęć w pracowniach w celu dokumentacji działań 
Centrum Kultury ZAMEK, informowania o jego działaniach (np. publikacja zdjęć w prasie i internecie na stronie Administratora, 
na profilach portali społecznościowych administrowanych przez Centrum Kultury ZAMEK) i promocji Centrum Kultury ZAMEK.
 
 
Data i podpis uczestnika  ……………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna  …………………… 
(dotyczy osób niepełnoletnich)

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu moich danych osobowych/danych 
osobowych mojego dziecka (w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda opiekuna) w postaci wizerunku w celach promocyjnych 
oraz w celu dokumentacji działań Centrum Kultury ZAMEK (zgodnie z zakresem wskazanym powyżej w zgodzie na  
wykorzystanie wizerunku). 
 
 
Data i podpis uczestnika……………………………….. 

Data i podpis rodzica/opiekuna…………………….. 
(dotyczy osób niepełnoletnich)

 
 
Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 
80/82, kod pocztowy 61-809, moich prac/prac mojego dziecka (w przypadku osób niepełnoletnich – zgoda opiekuna) wraz  
z podaniem imienia i nazwiska, które powstały podczas zajęć w pracowniach, w celu dokumentacji działań Centrum Kultury  
ZAMEK, informowania o jego działaniach (np. publikacja zdjęć w prasie i internecie na stronie Administratora, na profilach  
portali społecznościowych administrowanych przez Centrum Kultury ZAMEK) i promocji Centrum Kultury ZAMEK, zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
 
Data i podpis uczestnika………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna……………………… 
(dotyczy osób niepełnoletnich)

UCZESTNIKA
KARTA

sezon  
artystyczny 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako 
RODO, niniejszym informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

pod adresem e-mail: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) wzięcia udziału w zajęciach Pracowni Artystycznych, w szczególności w celu utrzymywania kontaktu oraz informowania o wszelkich zmianach – na podstawie 
zawartej umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
c) utrwalania i rozpowszechniania wizerunku utrwalonego podczas zajęć w pracowniach w celu dokumentacji działań Centrum Kultury ZAMEK, informowania o jego 
działaniach (np. publikacja zdjęć w prasie i internecie na stronie Administratora, na profilach portali społecznościowych administrowanych przez Centrum Kultury 
ZAMEK) i promocji Centrum Kultury ZAMEK – na podstawie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d) utrwalania i rozpowszechniania prac wraz z podaniem imienia i nazwiska, które powstały podczas zajęć w pracowniach w celu dokumentacji działań Centrum 
Kultury ZAMEK, informowania o jego działaniach (np. publikacja zdjęć w prasie i internecie na stronie Administratora, na profilach portali społecznościowych 
administrowanych przez Centrum Kultury ZAMEK) i promocji Centrum Kultury ZAMEK – na podstawie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osoby 
niepełnoletniej) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące  
z Administratorem podczas realizacji zajęć Pracowni Artystycznych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi informatyczne, dostarczające syste-
my informatyczne dla Administratora oraz podmiot świadczący usługi hostingowe. Wizerunek/prace uczestników mogą zostać udostępnione w celach promocyjnych  
w internecie (np. na profilach portali społecznościowych Administratora, stronie internetowej Administratora), prasie, dokumentacji działań Administratora.

5. W przypadku, gdy przepisy prawa lub zalecenia wydane przez uprawnione organy będą tego wymagały, w razie potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  
u uczestnika wydarzenia lub personelu, Administrator może udostępnić dane osobowe odpowiednim podmiotom, w tym GIS. Państwa dane nie będą przekazywane 
do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zajęć, czas publikacji prac (w przypadku wyrażenia zgody) lub przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane przez okres, w jakim Administrator będzie z nich korzystał lub do 
momentu cofnięcia zgody (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej). 

7. Posiadają Państwo:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych.

8. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach Pracowni Artystycznych. Wyrażenie zgody na wykorzystanie 
wizerunku oraz publikację prac jest dobrowolne i nie ma wpływu na wzięcie udziału w zajęciach Pracowni Artystycznych.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Szczegóły: www.ckzamek.pl

2022   2023

sezon
artystyczny



REGULAMIN

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (CK ZAMEK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne adreso-
wane do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest:
•	 na stronie internetowej instytucji www.ckzamek.pl; w drukowanych materiałach informacyjnych dostępnych 

m.in. w siedzibie CK ZAMEK przy ul. Św. Marcin 80/82; na portalu społecznościowym Facebook Zamek Dzieciom;  
w punkcie informacyjnym (tel. 61 64 65 272); bezpośrednio w pracowniach.

2. Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, a liczebność poszczególnych grup określa CK ZAMEK.
3. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa, spełniające kryteria wiekowe i warunki regulaminu 

oraz te, które opłaciły udział w zajęciach.
4. Zajęcia prowadzone przez CK ZAMEK są odpłatne. Decyzję o wysokości opłat za zajęcia podejmuje Dyrekcja CK ZAMEK.
5. Odpłatność za zajęcia określona jest jako opłata semestralna za I okres: wrzesień 2022 – styczeń 2023 oraz opłata  

semestralna za II okres: luty – czerwiec 2023. W sytuacji zwiększającego się zagrożenia epidemicznego organizacja 
pracowni i zespołów oraz warunki uczestnictwa, w tym harmonogram zajęć i opłat za uczestnictwo, ustalone na  
początku sezonu artystycznego 2022/2023 i obowiązujące od 1 września br., mogą ulec zmianie. Pracownie i zespoły  
zostaną przeorganizowane według wytycznych rządowych zgodnie z obowiązującymi zasadami epidemicznymi  
i regulaminem pracy CK ZAMEK.

6. Płatności za zajęcia dokonać można w kasie CK ZAMEK w godzinach jej urzędowania po uprzednim zapisaniu się do 
pracowni/zespołu u prowadzącego.

7. Każdy posiadacz Karty Rodziny Dużej otrzyma 30% zniżki na udział w zajęciach pracowni.
8. Obywatelki i obywatele Ukrainy, poszkodowani przez represje wojenne, przybyli do Polski po wybuchu wojny, otrzymają 

30% zniżki na udział w zajęciach pracowni.
9. Udział pracowników CK ZAMEK oraz ich rodzin w zajęciach jest płatny. Pracownikom przysługuje 80% zniżki.
10. Osoby biorące udział w zajęciach w sezonie artystycznym 2022/2023 mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem, 

że zapisały się do pracowni, wypełniły kartę uczestnika i uiściły opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Podanie danych 
osobowych jest obowiązkowe w celu przeprowadzania cyklu zajęć w pracowniach i organizacji pracy zespołów oraz 
z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

11. Zapisy na zajęcia będą odbywać się bezpośrednio u prowadzących pracownie i zespoły, w  siedzibie CK ZAMEK,  
w salach warsztatowych pracowni i zespołów, podczas zajęć.

12. Uczestnik, który opłaci udział w zajęciach, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną opiekę 
instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i niezbędnych materiałów.

13. Uczestnik bierze udział w zajęciach pracowni/zespołu zgodnie z planem pracy i harmonogramem zajęć sporządzonym 
przez instruktora. Osoby nieletnie pozostają pod opieką instruktora tylko w czasie zajęć. Instruktor nie ponosi odpowie-
dzialności za osoby nieletnie, które bez zgody instruktora samowolnie opuszczają pracownie.

14. Opłacenie zajęć jest równoznaczne z tym, że uczestnik/opiekun prawny uczestnika akceptuje również zasady uczestni-
czenia w zajęciach wprowadzone na czas zagrożenia epidemicznego wynikające z rządowych wytycznych. 

15. Jeżeli uczestnik ma jakiekolwiek wątpliwości, co do stanu swojego zdrowia, prosimy o pozostanie w domu.
16. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych z powodu sytuacji epidemicznej zajęcia kontynuowane będą w formie 

zdalnej tam, gdzie będzie to możliwe. CK ZAMEK nie będzie zwracało opłat za niezrealizowane zajęcia stacjonarne.  
W miarę możliwości zajęcia niezrealizowane w pracowniach zostaną odpracowane w późniejszym terminie.

17. Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez CK ZAMEK określają instruktorzy pracowni. Warunkiem 
uczestnictwa w niektórych zajęciach (tj. ceramika, malarstwo, tkanina, grafika, fotografia itp.) jest zapewnienie przez 
uczestnika własnych, dodatkowych materiałów, w zakresie przedstawionym przez instruktora.

18. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, z którego korzysta podczas zajęć oraz do zachowania czystości  
w miejscu pracy. Za sprzęt uszkodzony z winy uczestnika, uczestnik zostanie obciążony kosztami naprawy lub kosztem 
zakupu nowego sprzętu.

19. Opłacenie zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, przestrzeganiem regulaminu sanitarnego 
CK ZAMEK oraz przestrzeganiem norm społecznych wobec innych osób, przepisów BHP i przeciwpożarowych obo-
wiązujących we wszystkich pomieszczeniach CK ZAMEK. Uciążliwi uczestnicy (utrudniający korzystanie z zajęć innym 
i nieprzestrzegający przepisów porządkowych obowiązujących w instytucji) mogą zostać skreśleni z listy uczestników 
zajęć (jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia), bez zwrotu poniesionych kosztów.

20. W imieniu uczestników małoletnich sprawami odpłatności za zajęcia, a także innymi sprawami organizacyjnymi zajmują 
się ich rodzice lub prawni opiekunowie. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci.


