Załącznik do nr 1 do Zarządzenia nr 6 / 2019
Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego
imienia Jana Kiepury w Warszawie
z dnia 12 lutego 2019 r.

Regulamin warsztatów perkusyjnych dla kobiet
pod nazwą "Kobiety do Garów"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem warsztatów jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury
w Warszawie, zwany w dalszej części Regulaminu „Teatrem".
2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach.
3. Nadesłanie

zgłoszenia

do

uczestnictwa

w

warsztatach

jest

równoznaczne

z zaakceptowaniem Regulaminu warsztatów i potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą
informacyjną, oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi
jego integralną część.
4. Celem warsztatów perkusyjnych dla kobiet pn. „Kobiety do Garów" jest umożliwienie
edukacji muzycznej uczestniczek w ramach prowadzonej przez Teatr działalności
edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej.

II.WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warsztaty obędą się w dwóch trzygodzinnych blokach, w dniach 9 – 10 marca 2019 roku
(sobota/niedziela).
2. Czas trwania warsztatów:
a)9 marca (sobota) - 3 godziny (od 10.00-13.00),
b)10 marca (niedziela) - 3 godziny,(od 10.00 do 13.00),obejmujące wspólne granie
po warsztatach.
3. Opłata za udział w dwudniowych warsztatach wynosi 60 zł / os.
4. Udział w warsztatach jest ograniczony do 16 uczestniczek.

5. Zgłoszenia w formie wypełnionego Formularza zawierającego klauzulę zgody
na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu

należy

przesłać

w

formie

elektronicznej

na

adres

e-mail:

marketing@mteatr.pl .
W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Zgłoszenie na warsztaty Kobiety do Garów”.
Zgłoszenie można również złożyć bezpośrednio w siedzibie Bielańskiej Sceny Kameralnej,
mieszczącej się pod adresem:
Bielańska Scena Kameralna
ul. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
Z dopiskiem: Zgłoszenie na warsztaty „Kobiety do Garów”

6. Za datę zgłoszenia uważa się datę nadesłania zgłoszenia na adres e-mail
marketing@mteatr.pl lub datę złożenia wypełnionego Formularza w siedzibie
Bielańskiej Sceny Kameralnej.

III. HARMONOGRAM ZGŁOSZEŃ

1. Termin nadsyłanie zgłoszeń upływa w dniu 25.02.2019 roku o godz. 16.00.
2. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń,
z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników.
3. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach otrzymają potwierdzenie w drodze
elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub kontaktu telefonicznego w terminie do dnia
28 lutego 2019 roku.
4. Od chwili powiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach, uczestnik
w terminie 7 dni dokonuje opłaty za udział w warsztatach na rachunek bankowy
Organizatora 11102010260000130201881028 lub w formie gotówkowej w kasie
Bielańskiej Sceny Kameralnej.

IV. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Uczestnik warsztatów, zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U 2018 r. poz. 1194) wyraża zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo.
2. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na poniższych polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie;
b) publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,
a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych i profilu Facebook
Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury;
3. Organizator zastrzega sobie prawo do

udzielenia sublicencji na wykorzystanie

utrwalonego wizerunku oficjalnym partnerom warsztatów.

V. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana
Kiepury w Warszawie z siedzibą - ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa.
2. Przechowywanie i przetwarzanie Pani danych osobowych odbywa się przy zachowaniu
zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje wyznaczony do
tego celu Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod
adresem iod@mteatr.pl, lub przesyłając korespondencje na adres Teatru.
3. Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w warsztatach - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych, zgodnie z ogólnym
Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
4.Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany
przez Administratora przez okres 5 lat, liczonych od początku roku, który nastąpi po roku
którego dane dotyczą, w tym w celach archiwizacyjnych.
5.Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją nie podania
danych osobowych w Formularzu będzie odmowa kwalifikacji do uczestnictwa w warsztatach.
6.Posiada Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował
wobec Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją przez Panią warunków niniejszego
Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
3. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Formularz wraz z klauzulą zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Regulamin wchodzi w życie
zakończenia warsztatów.

z dniem 12 lutego 2019 roku i obowiązuje do czasu

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty perkusyjne dla kobiet pn. „Kobiety do garów”
organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie

Imię i nazwisko

Numer telefonu

E-mail

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla uczestniczek warsztatów perkusyjnych dla kobiet pn.: „Kobiety do garów”
Stosownie do art. 6 ust. 1 c) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie z siedzibą w Warszawie,
ul. Goplańska 42 w celu uczestnictwa w warsztacie perkusyjnym dla kobiet pt.: „Kobiety
do garów”, mających charakter warsztatów edukacyjnych, kulturalno – oświatowych.
Oświadczam, że zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie
warsztatów perkusyjnych dla kobiet pt.: Kobiety do garów”, w tym z informacją o celu
i podstawie przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści moich
danych i prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Aby wycofać zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mogę zadzwonić pod numer telefonu 22 896 00 00,
wysłać wiadomość na adres e-mail: iod@mteatr.pl lub wysłać informację o wycofaniu zgody
na adres: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42,
(02-954) Warszawa.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam, się z Regulaminem warsztatów perkusyjnych dla
kobiet pod nazwą: „Kobiety do garów” i akceptuję jego treść oraz obowiązujące zasady
uczestnictwa w warsztatach.
Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

.………………………………………………………………
data i podpis uczestniczki

