
REGULAMIN DOMOWYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH

1. Organizatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach (zwanym dalej GOK

lub Organizatorem) oraz Little Cook Natalia Nastałek, ul. Pogodna 12, 32-071 Rusocice.

2. Warsztaty odbędą się w formie domowej.

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci z terenu Gminy Mierzęcice.

4. Zapisy na warsztaty odbywają się drogą telefoniczną – 32 288 70 82, z uwagi na ograniczoną

ilość zestawów, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Podczas zapisów Organizator będzie pobierał Państwa dane – imię, nazwisko, adres oraz numer

telefonu kontaktowego, które są niezbędne do dostarczenia zestawów.

6.  Każdemu  z  uczestników  warsztatów  zostanie  dostarczony  pod  wskazany  adres  zestaw

warsztatowy wraz z filmem instruktażowym.

7.  Do zestawów zostanie  dołączona zgoda na  uczestnictwo dziecka  w  Domowych Warsztatach

Kulinarnych wraz z klauzulą inofrmacyjną, którą rodzic/opiekun prawny musi podpisać i odesłać

skan/zdjęcie na adres mailowy: konkursy@gok.mierzecice.pl.

8. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO) Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach
informuje, że:
1.Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Mierzęcicach,  42-460Mierzęcice,  ul.
Wolności102A,zwany dalej Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach; tel. 32 288 70 82, e-mail: gok@mierzecice.pl;
2.Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail:
iodo@marwikpoland.pl;
3.Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Warsztatów Domowych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Mierzęcicach zgodnie z udzieloną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4.Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5.Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Domowych Warsztatów Kulinarnych;
7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
8.Posiada  Pani/Pan  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest potwierdzeniem zgody na udział w Domowych
Warsztatach Kulinarnych;
11.Administrator  Danych Osobowych nie  podejmuje  w  sposób zautomatyzowany decyzji  oraz nie  profiluje  danych
osobowych;
12.Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym
dane osobowe zostaną zebrane.
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