
REGULAMIN 

1. Warsztat jest bezpłatny – wymagana jest wcześniejsza rejestracja w systemie clickmeeting. 

Ewentualną rezygnację należy zgłosić mailem na adres karina.rojek@ikm.gda.pl; 

2. Warsztat odbędzie się w dniach 22-23. października 2020 roku za pośrednictwem kanału Instytutu 

Kultury Miejskiej w serwisie Clickmeeting. Organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieorganizacji kursu w przypadku nie zebrania się 

odpowiedniej grupy uczestników – minimum 8 osób. 

3. Zapisy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem systemu Clickmeeting: (start zapisów 30. 

września i trwają do 20. października 2020 lub do wyczerpania miejsc) 

4. Zapisane osoby otrzymają mailem potwierdzenie oraz link dostępu do webinarium.  

5. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku 

każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

warsztatu Podczas warsztatu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i wideo – w 

postaci screenów z ekranu podczas szkolenia. Uczestnictwo w warsztacie jest połączone z 

wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i 

Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych kursu. 

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) (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) -

samorządowa jednostka kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia na 

szkolenie organizowane przez IKM, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Pani/ Pana dane osobowe 

będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji szkolenia, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od 

dnia wyrażenia niniejszej zgody. Przysługuje Pani/Panu m.in. prawo do żądania dostępu do danych, 

ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody. Szczegółowe informacje na 

temat uprawnień zostały opisane w polityce prywatności. Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: 

iodo@ikm.gda.pl lub drogą listu zwykłego na adres siedziby IKM: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdzie Pani/Pan tutaj: 

http://ikm.gda.pl/polityka-prywatnosci-ikm Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

przeprowadzenia procesu rejestracji udziału w w/w warsztacie 


