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REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH DLA GRUP 

W SŁUŻEWSKIM DOMU KULTURY 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez osobę 
fizyczną biorącą udział w zajęciach lub przez opiekuna prawnego 
dziecka/nauczyciela/organizatora wycieczki. 

 
2. Liczba dzieci uczestniczących w warsztatach jest ograniczona (maks. liczba osób w grupie jest 

podana w opisie zajęć) 
 

3. Zajęcia w SDK prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.  
 

4. Udział w zajęciach organizowanych przez SDK jest dobrowolny.  
 

5. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: nieobecności instruktora spowodowanej chorobą; 
kiedy na terenie SDK odbywa się inne priorytetowe wydarzenie zatwierdzone przez dyrekcję 
SDK; siły wyższej (np. decyzji administracyjnych władz kraju, województwa, miasta, dzielnicy, 
kataklizmu itp.) Organizator poinformuje uczestników o zmianach (telefonicznie, smsem, drogą 
mailową lub osobiście). 

 
6. Odwołane zajęcia będą w miarę możliwości realizowane w innym terminie.  

 
7. Zajęcia w SDK są płatne wg ustalonych stawek na dany sezon.  

 
8. Opłatę za zajęcia należy dokonywać przelewem nie później niż na 5 dni przed warsztatami.  

 
9. Dane do przelewu: 

 
10. Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy  

ul. J.S. Bacha 15 
02-743 Warszawa 
nr konta: 54 1240 2135 1111 0010 0432 9775  

 
zajęcia pszczelarskie: 
Pszczelarium 
Bank Millennium S.A. 
numer konta: 71 1160 2202 0000 0003 5682 1010 

 
11.  Dokonanie opłaty nie jest równoznaczne z zapisaniem się na zajęcia i rezerwacją miejsca. 

 
12. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowywania się względem 
współuczestników zajęć i pracowników SDK.  
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13. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 
opiekunowie (w przypadku uczestników pełnoletnich, oni sami).  

 
14. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku:  nagannego zachowania 

uniemożliwiającego pracę innych uczestników zajęć. 
 

15. Wszelkie opinie dotyczące zajęć i instruktorów prosimy kierować do Dyrekcji SDK: 
sdk@sdk.waw.pl 

 
16. Warunkiem umownym udziału w warsztatach jest wydanie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach organizacji zajęć.  
 

II. Procedury postępowania podczas korzystania z oferty SDK w okresie pandemii:  
 

1. W przypadku ogłoszenia przez uprawione organy państwowe ograniczeń prosimy o 
bezwarunkowe przestrzeganie opublikowanych przez wyżej wymienione instancje zasad. 

 
 

III. Wizerunek uczestnika wydarzenia 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia, przetwarzania i publikacji wizerunku 

uczestników ZAJĘĆ, utrwalonych na fotografiach oraz filmach na potrzeby  dokumentacji 

wydarzenia, promocji działań własnych organizatora - na podstawie przepisów   art. 81 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji  

w tym także wykorzystywać materiały w celach promocyjnych. 

 

2. Za udostępnienie wizerunku uczestnikom zajęć nie jest wypłacane wynagrodzenie. 

 

IV. Klauzula informacyjna RODO 
 

 
1. Obowiązek informacyjny:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służewski Dom Kultury w 

Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 15, 02-743 

Warszawa Kontakt: (22)843-91-01, sdk@sdk.waw.pl 

 Inspektor danych osobowych 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Służewskim Domu Kultury  – 

iod@sdk.waw.pl – Pan Maksymilian Michalski 

 Cel przetwarzania oraz podstawa prawna: 

Służewski Dom Kultury wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, 

sportowym, rozrywkowym oraz ekologicznym na podstawie ustawy o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991r. nr 114, poz. 493) oraz statutu 

jednostki. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z 

mailto:sdk@sdk.waw.pl
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umożliwieniem udziału w warsztatach artystycznych w SDK na podstawie – 

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w 

celu zapewnienia niezbędnej do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą lub innej osoby fizycznej. 

 Jakie dane przetwarzamy? 

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: 

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, data urodzenia,  

 W przypadku osób niepełnoletnich mogą być także przetwarzane dane opiekuna 

prawnego w zakresie określonym powyżej). 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zapisu i udziału w 

zajęciach.  

 Podanie danych oraz wyrażenie zgody na newsletter jest dobrowolne i zgoda ta może 

być w każdej chwili wycofana.  

 Odbiorcy danych 

Dane będą przekazywane odbiorcom danych w postaci właściciela portalu 

Strefazajec.pl (firmy GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Blizne Jasińskiego 05-082, przy ulicy Kościuszki 23) – w celu organizacji zapisów on-line. 

Dane mogą zostać udostępnione firmie zajmującej się ochroną SDK (firma ARGUS), 

firmie zajmującej się serwisem monitoringu (Unitec II Piotr Czajka), firmie zajmującej się 

hostingiem (H88 s. a.) – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub w 

przypadku publikacji zdjęć na stronie; Firmie prowadzącej serwis programów 

księgowych; Firmom Google LLC. oraz Facebook Inc. – ewentualna publikacja w 

mediach społecznościowych oraz na stronie WWW organizatora; Inne podmioty, z 

którymi SDK współpracował będzie na podstawie oddzielnych, pisemnych umów 

powierzenia przetwarzania danych; Dane mogą zostać przekazane również organom 

władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

 Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach 

oraz maksymalnie 3 lata po zakończeniu korzystania z oferty SDK licząc od pierwszego 

stycznia roku następującego po roku, w którym Uczestnik przestał korzystać z oferty 

SDK, w celach roszczeniowych. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą 

przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celu dla którego została 

wydana. 

 Przysługujące prawa 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – w przypadku: kwestionowania 

prawidłowości danych, przetwarzania niezgodnie z prawem, braku konieczności 

przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
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 Prawo do skargi 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  
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