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Regulamin Warsztatów
organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki
„Warsztatów” zwanych dalej „Warsztatami”.
2. Organizatorem jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą przy ul. Jana Pawła
II 55, 05-500 Piaseczno, dalej zwana "Organizatorem".
3. Miejscem realizacji Warsztatów jest Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana
Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
4. Udział w Warsztatach jest całkowicie dobrowolny. Udział w warsztatach może być
odpłatny, o czym Organizator zawiadomi Uczestników w ogłoszeniu dotyczących
realizacji przedsięwzięcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników na Warsztaty.
Informacja o konieczności zgłoszenia udziału pojawi się na stronie internetowej
Organizatora
www.biblioteka-piaseczno.pl
oraz
za
pośrednictwem
plakatów.
Organizator określa zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec
Uczestnika. Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
6. Przed wzięciem udziału w Warsztatach, Uczestnik powinien zapoznać się
z postanowieniami Regulaminu i zaakceptować jego treść. Skorzystanie z usługi
oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.
II. Zasady uczestnictwa
1. Warsztaty są wydarzeniem:
a. ograniczonym ze względu na liczbę uczestników,
2. Udział w Warsztatach wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez wypełnienie „Karty
zgłoszenia udziału”. Jest to jedyna forma zapisu na zajęcia.
3. W przypadku Warsztatów odpłatnych należy również, najpóźniej w dniu w którym
odbywają się Warsztaty, uiścić opłatę w wysokości określonej w ogłoszeniu
dotyczącym
realizacji
Warsztatów
na
stronie
internetowej
Organizatora
www.biblioteka-piaseczno.pl.
4. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia udziału należy dostarczyć:
a. osobiście do biblioteki, Oddział dla dzieci, ul. Jana Pawła I 55, 05-500
Piaseczno,
b. lub przesłać skanem na adres mailowy: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl.
5. Organizator powiadomi Uczestnika o przyjęciu zgłoszenia oraz zapisaniu na listę
Uczestników. W przypadku nieotrzymania powiadomienia, należy uznać, że Zgłoszenie
nie zostało złożone prawidłowo, Uczestnik nie spełnia kryteriów uczestnictwa lub
został wyczerpany limit miejsc. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo
do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Warsztatach.
6. Zapisanie na Warsztaty poprzez złożenie karty zgłoszenia udziału jest jednoznaczne
z obowiązkową obecnością na zajęciach. Zapisana osoba, która nie pojawia się
na zajęciach, w konsekwencji nie będzie zapisywana na inne wydarzenia biblioteczne.
Warsztaty mają ograniczoną liczbę miejsc i nieprzychodzenie na zajęcia blokuje
miejsce innym zainteresowanym.
7. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w
Warsztatach oraz do wykluczenia Uczestnika, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie,
że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków
uczestnictwa określonych w Regulaminie.
8. Udział w Warsztatach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika.
9. Uczestnik Warsztatów jest informowany poprzez niniejszy Regulamin oraz kartę
zgłoszenia udziału każdorazowo o czynnościach określonych w ustępie powyżej.
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III. Przetwarzanie danych osobowych
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno tel. (22) 484 21 44, email: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl.
2.
Inspektor ochrony danych: adres siedziby Biblioteka Publiczna w Piasecznie,
ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, adres mail: iod@biblioteka-piaseczno.pl.
3.
Podstawy i ogólne cele przetwarzania danych osobowych:
- realizacja zadań Biblioteki związanych z organizacją Warsztatów – działalność na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 2020, poz. 194 z późn. zm.)
- realizacja celów statutowych Biblioteki Publicznej w Piasecznie, w tym cele reklamowe
i informacyjne.
4. Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika. Organizator przewiduje przetwarzanie danych
osobowych Uczestników tak długo, jak będzie to konieczne w związku z realizacją Warsztatów
oraz promocją działalności Organizatora.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, to
przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem.
7.
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Biblioteka Publiczna w Piasecznie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji
w indywidualnych przypadkach.
9. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom, którym Organizator powierzył dane w celu prawidłowego
wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.
11. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
12. Organizator utrwala fotograficznie i filmowo Imprezy. Materiały utrwalone przez
Organizatora będą wykorzystywane przez niego w celu promocji jego statutowej
działalności, poprzez zamieszczanie w kronice, na stronie internetowej www.bibliotekapiaseczno.pl, Facebooku pod adresem www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/, YouTube na
kanale youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A. W związku z transferem danych do
serwisu Facebook oraz Google, Organizator Imprezy informuje, że spółki przystąpiły do
programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu
oznacza
przetwarzanie
danych
zgodnie
z
przepisami
Rozporządzenie
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):
a) Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
b) Google LCC: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.
13. Organizator przetwarza wizerunki osób oraz je rozpowszechnia z poszanowaniem art. 81
ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i zobowiązuje do tego lokalne media z współpracujące
z nim w ramach informowania o wydarzeniach lub w ramach ich promowania.
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14. Wizerunek Uczestnika jako dana osobowa
przetwarzany w związku z udziałem w Wydarzeniach może być udostępniany lokalnej prasie:
„Gazeta Piaseczyńska”, „Kurier Południowy”, „Przegląd Piaseczyński”, „Przystanek
Zalesie”, „Sąsiedzi” oraz na lokalnych portalach informacyjnych: piasecznonews.pl,
wirtualnepiaseczno.pl, piaseczno4u.pl, iTVPiaseczno.pl, jozefoslaw24.pl, Piaseczno.eu,
Piaseczno.pl, mojepiaseczno.pl, naszepiaseczno.pl,
Piaseczno.dlawas.info. Organizator przetwarza wizerunki osób oraz je rozpowszechnia z
poszanowaniem art. 81 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) i zobowiązuje do tego lokalne
media z współpracujące z nim w ramach informowania o wydarzeniach lub w ramach ich
promowania.
IV. Reklamacje i odpowiedzialność
1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestnika o odrzuceniu jego Zgłoszenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania Zgłoszenia ze
względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem
internetowym Uczestnika lub godzinami pracy siedziby Organizatora.
3. Jeżeli Uczestnik ma zastrzeżenia do przebiegu i organizacji Warsztatów może wnieść
reklamację w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres cemdzieci@bibliotekapiaseczno.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Uczestnik zostanie
powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres,
z którego została złożona reklamacja.
4. Uczestnik, jego opiekun prawny lub rodzic ponosi odpowiedzialność za szkody materialne
oraz wobec osób trzecich, wyrządzone przez Uczestnika podczas udziału w Warsztatach.
Zgłoszenia i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko
Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku Zgłoszenia takich roszczeń ponosi
Uczestnik.
5. Organizator każdorazowo określa termin oraz czas trwania Warsztatów. Po jego
zakończeniu Uczestnicy są zobligowani do opuszczenia miejsca Warsztatów w celu
umożliwienia dokonania niezbędnych prac porządkowych przez Organizatora.
6. W przypadku udziału w Warsztatach osób małoletnich, które nie ukończyły 16 roku życia,
rodzic lub opiekun prawny jest zobligowany do odebrania dziecka nie później niż o
wyznaczonej przez Organizatora godzinie. Rodzic lub opiekun może wskazać osobę
upoważnioną do odbioru dziecka, jeżeli jednak nie dokonana tej czynności wcześniej,
Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przekazania dziecka takiej osobie.
W przypadku nieodebrania dziecka w terminie i czasie określonym przez Organizatora,
w szczególności, kiedy konieczne będzie zamknięcie biblioteki, Organizator zastrzega
sobie prawo do zgłoszenia zaistniałej sytuacji policji lub straży miejskiej. Rodzic
lub opiekun jest świadomy odpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem oraz obowiązku
Organizatora do zgłoszenia zaistniałej sytuacji służbom porządkowym, wynikającej z
przepisów prawa.
7. W przypadku warsztatów odpłatnych:
a. Nie jest możliwy zwrot opłaty za udział w Warsztatach w okresie 3 dni
poprzedzających ich rozpoczęcie. W przypadku braku możliwości uczestnictwa
w Warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich, Zgłaszający można wskazać
inną osobę, która weźmie udział w Warsztatach zamiast osoby rezygnującej.
b. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Warsztatach lub rezygnacji z
udziału w nich w okresie 3 dni poprzedzających ich rozpoczęcie, i nie
wskazania innej osoby, która weźmie udział w Warsztatach w zamian za osobę
rezygnującą, Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot dokonanej wpłaty.
c. W razie odwołania Warsztatów przez Organizatora, następuje całkowity zwrot
wniesionej opłaty.
V. Postanowienia końcowe
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1.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na
stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób umożliwiający jego pobranie na
urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie
obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestnika.
4. Zasady udziału i przebiegu Warsztatów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
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