
REGULAMIN WWRSZTATÓW FOROGRAFICZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM 
KULTURY VICTORIA W GLIWICACH 

§1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem „Warsztatów Fotograficznych” jest Centrum Kultury Victoria w Gliwicach z 
siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 [dalej jako: CKV] . 

2. Celem organizacji Warsztatów jest propagowanie rozwoju fotografii amatorskiej oraz 
wsparcie Uczestników w dążeniu do podnoszenia jakości wykonywanych fotografii oraz 
udoskonalanie warsztatu poprzez zapoznanie z technikami wykorzystywanymi podczas 
realizacji sesji zdjęciowych, możliwościami sprzętowymi oraz podstawami z zakresu 
cyfrowej obróbki graficznej.  

3. Warsztaty są kierowane do osób powyżej 16 roku życia posiadających umiejętność 
posługiwania się trybem manualnym aparatu fotograficzne 

4. Regulamin dotyczy zarówno Uczestników będących fotografami, jak i modeli biorących 
udział w Warsztatach. 

5. Ilekroć w Regulaminie użyte jest wyrażenie warsztaty, należy przez nie każdorazowo 
rozumieć spotkania o charakterze wykładów praktyczno-teoretycznych prowadzonych 
przez wykfalifikowaną kadrę zapewnioną przez Organizatora. 

6. Udział w Warsztatach możliwy jest po dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia, poprzez 
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej CKV. 

7. Regulamin stanowi Umowę pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. Jego akceptacja 
oznacza zgodę na warunki i zawarcie Umowy. 

§2 Zasady udziału 

1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

2. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, Uczestnikom nie przysługują zwroty kosztów 
dojazdu. 

3. Maksymalna liczba Uczestników wynosi 15 osób. 
4. Zgłoszenia przyjmowane do dnia 31 sierpnia do godziny 23.00.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku liczby zgłoszeń 

przekraczającej przewidzianą ilość miejsc. 
6. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż przewidziana ilość miejsc decydująca będzie 

kolejność zgłoszeń. 
7. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 

posiadania własnego aparatu fotograficznego oraz laptopa z odpowiednim 
oprogramowaniem, za który ponosi wyłączną odpowiedzialność. 

§3 Organizator 

1. Organizator dokona wszelkich starań, aby warsztaty dały możliwie największą satysfakcję 
Uczestnikom. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z warsztatów Uczestnika, którego 
zachowanie będzie naruszało postanowienia Regulaminów obiektów, w których będą 
odbywać się zajęcia lub będzie sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia 
społecznego. 



3. O terminach i miejscach Warsztatów CKV będzie informować Uczestników za 
pośrednictwem maila i telefonu. 

4. CKV nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i majątkowe na rzeczach 
należących do Uczestników. 

§4 Uczestnik 

1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w warsztatach zobowiązuje się do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obiektów, w których odbywać 
się będą zajęcia. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania Prowadzących o wszelkich 
sytuacjach niebezpiecznych, które zostaną przez niego zauważone. 

3. Obowiązkiem Uczestnika jest punktualne stawianie się w miejsca prowadzenia zajęć oraz 
posiadanie niezbędnego sprzętu. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie straty powstałe na rzecz CKV 
w skutek jego działania, adekwatnie do stopnia zawinienia. 

§5 Ochrona danych i własność intelektualna 

Z uwagi na 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, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że: 
1) administratorem danych osobowych Uczestników jest Centrum Kultury Victoria w 

Gliwicach z siedzibą w Gliwicach  przy ulicy Barlickiego 3 (dalej jako Administrator); 
2) u Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym Uczestnicy mogą się 

kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych 
osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub na przesyłając korespondencję na 
adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

1) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy  

uczestnictwa, w związku z udziałem w Warsztatach, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której 

dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

2) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. 

urząd miejski w związku z regulowaniem podatku od nieruchomości) oraz podmiotom 

realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi 

Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 

Rozporządzenia 2016/679; 

3) dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu: 

− przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,  

− obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych,  

w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy; 
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4) Uczestnicy posiadają:  

− prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 

2016/679;  

− prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679;  

− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;  

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uznają, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym 

prawem;  

5) jednocześnie Uczestnikom nie przysługuje: prawo do usunięcia danych osobowych, 

zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych 

oraz  prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania 

danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 2016/679.  

6) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości zawarcia umowy; 

7) dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które 
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

§6 Prawa autorskie 

1. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do wykonanych fotografii w ramach 
warsztatów. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystania wykonanych przez siebie zdjęć 
z poszanowaniem praw osób trzecich. 

2. Uczestnik będący fotografem udziela na rzecz CKV  oraz modeli nieodpłatnej licencji 
do wykonanych fotografii do publikacji na każdym polu w szczególności za 
pośrednictwem strony www CKV oraz w mediach społecznościowych prowadzonych 
przez CKV. 

3. Uczestnik będący modelem udziela zgody na publikację swojego wizerunku przez 
fotografów biorących udział w Warsztatach w zamian za otrzymanie do własnego użytku, 
fotografii na których został uwieczniony jego wizerunek. 

§7 Uwagi końcowe 

1. CKV dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Strony były na najwyższym 
poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności 
w przypadku wystąpienia okoliczności na które CKV nie ma wpływu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla CKV na podstawie obowiązujących przepisów. 



Załącznik nr 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Warsztaty fotograficzne CKV 

 

DANE UCZESNIKA 

Imię i nazwisko  

Data urodzenia 

Adres mailowy  

Numer telefonu 

 

Oprogramowanie do edycji fotografii, wykorzystywane na co dzień 

Posiadany sprzęt fotograficzny (aparat, obiektywy) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz w pełni akceptuję jego postanowienia 

 

………………………………………. 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Niniejszym 

❑ wyrażam zgodę  
❑ nie wyrażam zgody na przetwarzanie mojego wizerunku  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika) 

 

przez Centrum Kultury Viktoria z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Norberta Barlickiego 3 w postaci 

fotografii i/lub materiałów wideo poprzez ich publikację na stronach www, nośnikach reklamy 

zewnętrznej, powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów i kanałów 

dystrybucji informacji dla celów promocji i propagowania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis uczestnika) 

 

  



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 

(dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Viktoria  z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Norberta Barlickiego (dalej jako: 
Administrator); 

2) U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych 
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres 
administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

3) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym wyżej celu, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
2016/679; 

4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10  lat po zakończeniu roku, w którym dokonano uwiecznienia wizerunku; 
6) posiada Pani/Pan: 

− prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 

− prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  

− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 

− prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 

− prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 
przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 

− prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania wizerunku; 

7) nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

8) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przetwarzania wizerunku, 
zgodnie z celem określonym powyżej; 

9) dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu. 
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