REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH
„Dobre danie z lasu”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem warsztatów kulinarnych pod nazwą „Dobre danie z lasu”, zwanych
dalej Warsztatami, jest Nadleśnictwo Hajnówka, zwana dalej Organizatorem.
2. Warsztaty będą organizowane przez Organizatora na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. W warsztatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące mieszkańcami
Hajnówki oraz innych miejscowości z powiatu hajnowskiego, zwani dalej
Uczestnikami.
4. W warsztatach nie mogą brać udziału pracownicy Lasów Państwowych.
2. CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW
1. Warsztaty odbędą się 18 września 2019 r. o godz. 13:00 i będą trwać nie dłużej niż
4 godziny.
2. Miejscem Warsztatów będzie świetlica w siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka, ul.
Kolejki Leśne 12.
3. ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Ze względów organizacyjnych, w Warsztatach może wziąć udział maksymalnie 25
Uczestników.
2. Uczestnictwo w Warsztatach jest bezpłatne.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4. Zgłoszenia na Warsztaty dokonuje się w formie elektronicznej na stronie
www.tydzienzpuszczabialowieską.pl
wraz
z
oświadczeniem
o zaakceptowaniu Regulaminu, opisanym w punkcie 5.
5. Poprzez akceptację rozumie się wysłanie zgłoszenia do udziału w Warsztatach,
w trybie przewidzianym w punkcie poniżej, z dopiskiem: „Oświadczam,
iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego warunki i zasady”
6. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Warsztatach na adres, o którym mowa
w pkt. 4 jest wyraźnym działaniem potwierdzającym Uczestnika, przyzwalające
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z art.6 ust.1. lit.
a) RODO i oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie
woli Uczestnika Warsztatów.
7. Po
kliknięciu
w
link
aktywacyjny/potwierdzający
skuteczny
zapis
użytkownik
trafia
na
stronę
z
potwierdzeniem
zapisu
(https://tydzienzpuszczabialowieska.pl/pl/warsztaty-kulinarne-dobre-danie-zlasu/zapisy), a na skrzynkę e-mail podaną w formularzu trafia potwierdzenie
skutecznego zapisu.
8. O skutecznym zapisie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych
zasad higieny.
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztaty
oraz zasad bhp obowiązujących na Sali.
3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o uczuleniach
i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia
podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora
nie
zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad
związanych z bhp, odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
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4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu
bądź
innym
Uczestnikom,
które
są
wynikiem
jego
zaniedbań
lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas
warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego,
czy lekkomyślnego postępowania.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników Warsztatów będą
przetwarzane zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, przy przetwarzaniu
danych osobowych zostaną zachowane zasady: zgodności z prawem, rzetelności
i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości,
ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
2. Organizator, jak i również zaproszone redakcje mediów mogą sporządzać relację
z Warsztatów w formie utrwalania wizerunków Uczestników, wykonując
zdjęcia/filmy metodą cyfrową oraz rejestrując dźwięk. Wybrane zdjęcia/filmy,
na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, mogą zostać
umieszczone w materiałach informacyjnych Organizatora, na stronie internetowej
Organizatora, oraz stronie internetowej Lasów Państwowych oraz mogą zostać
wyemitowane w mediach regionalnych bądź ogólnopolskich poprzez zaproszone
redakcje medialne.
3. Zdjęcia/filmy (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone
na stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej Lasów Państwowych
bądź będą wyemitowane w mediach regionalnych/ogólnopolskich, będą stanowiły
jedynie szczegół całości uczestnictwa w warsztatach, albowiem usunięcie
wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia.
4. Odpowiedzialność za treść materiałów które mogą zostać wyemitowane
w materiale prasowym poprzez zaproszone redakcje medialne w ramach
ich działalności wydawniczej i dziennikarskiej spoczywa na tych podmiotach
zgodnie z art. 38 prawa prasowego i nie obciąża ona Organizatora.
5. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie,
wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział
w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności
oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych
osobowych wynikające z RODO.
6. Administratorem podanych danych osobowych jest Nadleśnictwo Hajnówka z
siedzibą
przy
ul.
Kolejki
Leśne
12,
17-200
Hajnówka,
tel. 85 683-23-78, email: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl zwana w niniejszym
rozdziale Administratorem.
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można
skontaktować
się
z
Organizatorem
pod
adresem
email:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
8. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby związane z niniejszymi
Warsztatami.
9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
– „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych”.
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10. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO „prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora”, firmom
świadczącym usługi prawne i doradcze, dostawcom usług związanym
ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz portalom z których
administrator korzysta.
11. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej (m.in. Facebook Inc.), podmiotom, które wykorzystują
infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły
do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach
umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni
poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy
Shield.
12. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego
przeprowadzenia Warsztatów.
13. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych,
do ich sprostowania, poprawienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, jak i wniesienia skargi do urzędu nadzorczego.
14. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę przed rozpoczęciem Warsztatów
bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
15. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, dla potrzeb organizacji
i Uczestnictwa w Warsztatach, zgodnie ze zgłoszeniem wysłanym w wiadomości
email.
16. Dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin
Warsztatów
dostępny
jest
na
stronie
www.tydzienzpuszczabialowieska.pl oraz przez cały czas trwania Warsztatów w
siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. Zmiany wchodzą
w życie z dniem opublikowania na stronie www.tydzienzpuszczabialowieska.pl
3. Osoby, które nie spełniają któregoś z warunków uczestnictwa w Warsztatach
opisanych w Regulaminie, mogą zostać niedopuszczone do udziału
przez Organizatora.
4. Do wszelkich spraw związanych z Warsztatami i Regulaminem stosuje się przepisy
prawa polskiego.
5. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie Warsztatów, możliwy
jest kontakt poprzez adres e-mail agnieszka.ginszt@bialystok.lasy.gov.pl bądź
pod numerem telefonu 607 33 10 33. Zapisy dokonywane będą jedynie drogą
elektroniczna przez stronę www.tydzienzpuszczabialowieska.pl .
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