
Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie 
Plac Matejki 13 
Kraków 

Regulamin warsztatów artystyczno – edukacyjnych Zimowe warsztaty z 
Kulturystyką ASP w Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Bronowicach
styczeń 2021

I. Postanowienia ogólne

1. Warsztaty artystyczno – edukacyje prowadzone są przez pracowników Akademii Sztuk 
Pięknych im Jana Matejki w Krakowie.

2. Wydarzenia skierowane są do odbiorców indywidualnych lub grup zorganizowanych.
3. Miejscem organizacji wydarzeń są siedziby Galerii Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych

4. Udział w zajęciach wymaga potwierdzonej rezerwacji mailowej pod adresem 
kulturystyka@asp.krakow.pl, w treści wiadomości należ podać: 
a) imię i nazwisko Opiekuna; 
b) email Opiekuna 
c) numer telefonu Opiekuna (opcjonalnie) 
d) Imię i nazwisko Dziecka 
e) wiek Dziecka 
f) daty udziału Dziecka w warsztatach.

5. Indywidualni uczestnicy wydarzeń poniżej 12 roku życia uczestniczyć mogą tylko i 
wyłącznie w zajęciach pod opieką osoby dorosłej.

6. Pracownicy ASP nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za pozostawione 
dziecko/dzieci.

7. W czasie zajęć dzieci i opiekunowie mają obowiązek podporządkować się poleceniom 
wydawanym przez osobę/y prowadzącą/e zajęcia.

8. W razie nie stosowania się do zaleceń prowadzącego zajęcia mogą zostać przerwane.
9. Uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo 

udostępnienie ich wizerunku, w postaci zdjęcia i wideo, w celu umieszczenie go na 
stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych obsługiwanych 
przez organizatora wydarzenia (Facebook oraz Instagram).

10. Uczestnik warsztatów ma obowiązek poinformowania o swojej nieobecności na 
warsztatach do 24 godzin przed rozpoczęciem warsztatów, w razie 
niepoinformowania i nieprzybycia na warsztaty traci on możliwość uczestnictwa w 
kolejnych warsztatach.



10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w harmonogramie warsztatów jak
ich odwołania.

11. Organizator ma obowiązek poinformowania uczestników o dokonanych zmianach
najpóźniej 48 godzin przed wydarzeniem.

12. Zapisanie dziecka/dzieci przez opiekuna na warsztaty jest równoznaczne z
zaakceptowaniem regulaminu.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych) Organizator informuje, iż:

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika będzie Akademia Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ;
4. Dane osobowe opiekuna  i uczestników będą przetwarzane w celu:

 Przeprowadzenia zapisów na warsztaty oraz kontaktu z opiekunem
uczestników poniżej 12 roku życia,

5. Podanie danych osobowych w związku z przesłaniem zgłoszenia jest dobrowolne, ale
konieczne do wzięcia udziału w Warsztatach Rozciągnij się z Janem – bez podania
danych osobowych nie jest możliwe  przystąpienie do przeprowadzenia warsztatów.

6. Osoba opiekun i uczestnik warsztatów  posiada prawo do:

 dostępu do swoich danych, ich sprostowania,

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody,

 przenoszenia danych,

 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach
określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

7. Dane  Osoby opiekuna i uczestnika mogą być przekazywane podmiotom
przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (podmiotom
przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom przetwarzającym dane w
celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z Administratorem.

8. Odbiorcami danych osobowych  opiekuna i uczestnika będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. Dane osobowe opiekuna i uczestnika będą przechowywane do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
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10. Osoba opiekun i uczestnik  posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że
jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
Rozporządzenia ogólnego.

VI. Zalecenia sanitarne

1. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania przez uczestników wydarzeń dłoni przy
wejściu do sali, a także obowiązek posiadania i stosowania na terenie całej Galerii ASP w
Bronowicach środków ochrony zakrywających usta i nos.
2. Uczestnicy wydarzeń zobligowani są do zachowania 1,5 dystansu między sobą, tam gdzie
to będzie możliwe.

V. Przepisy porządkowe

1. W czasie zajęć zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.
2. Uczestnik/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 
uszkodzenia lub zniszczenia na terenie siedzib Galerii ASP w Krakowie.




