
Regulamin uczestnictwa w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Galerię Fotografii 

Miasta Rzeszowa w ramach cyklu imprez wakacyjnych „Atrakcje na wakacje” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem warsztatów jest Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – samorządowa instytucja 

kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów. 

2. Warsztaty skierowane są do osób pełnoletnich, zainteresowanych fotografią. 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  

4. Opis warsztatów dostępny jest na stronie internetowej: www.fotogaleria.erzeszow.pl. 

ZAPISY 

1. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników. 

2. Zapisy na warsztaty prowadzone są pod numerem telefonu: 17 748 11 05 oraz poprzez e-mail: 

fotogaleria@gf.erzeszow.pl. 

3. W przypadku wyczerpania miejsc na warsztaty, prowadzona będzie lista rezerwowa. 

4. Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty będzie wysyłane uczestnikom na podany przez nich adres    

e-mail, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym 

fakcie organizatora.  

6. W razie rezygnacji uczestnika, na jego miejsce organizator zaprasza kolejną osobę z listy 

rezerwowej. 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Wszystkie warsztaty będą odbywać się w siedzibie Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oraz w 

plenerze na terenie Rzeszowa. 

2. Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego, uczestnicy podczas warsztatów korzystają z 

własnych aparatów fotograficznych. 

3. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na udostępnienie organizatorowi plików cyfrowych zdjęć 

wykonanych podczas warsztatów w celu wykonania wystawy. Wystawa będzie eksponowana w 

Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w terminie 18 – 31 sierpnia br. 

4. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej zajęcia, 

pracowników Galerii, a także do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa – dezynfekcji rąk, 

zasłaniania nosa i ust oraz zachowywania dystansu min. 1,5 m od innych uczestników.  

5. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby zdrowe, nie mające kontaktu z osobami chorymi na 

COVID-19, nie objęte kwarantanną ani nadzorem epidemicznym. 

6. Podczas warsztatów organizator będzie wykonywał zdjęcia w celu dokumentacji oraz promocji 

działań instytucji kultury. Zdjęcia będą publikowane na stronie internetowej. 

7. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych, 

informując o tym fakcie uczestników.  

8. Zapisanie się na warsztaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administrator danych: 
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 
Maja 9, 35-030 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora Galerii. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: 
iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu i udziału w warsztatach 
fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań 
statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – 
wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym. 

Jeżeli zostanie przez Państwo wyrażona zgoda na umieszczenie danych osobowych 
(imię i nazwisko autora) pod zdjęciem wystawionym w siedzibie Galerii Fotografii, podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, 
której dane dotyczą. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 
Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym odbiorcom. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania warsztatów. W przypadku, gdy 
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby (umieszczenie danych autora pod 
zdjęciem), dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, lub do momentu wycofania zgody.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Państwu ma prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach 

przewidzianych w art. 15 i 16 RODO, 
b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach 

przewidzianych w art. 17 RODO),  
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 

RODO, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach 

przewidzianych w art. 21 RODO. 
e) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.  
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
Administrator naruszył przepisy RODO. 

7. Inne informacje: 
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapisania się i późniejszego udziału w 
warsztatach fotograficznych.  
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