
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KRAKOWSKICH SPOTKANIACH FOTOGRAFICZNO-FILMOWYCH 
organizowanych w dniu 28 sierpnia 2021 (sobota), godzina 12:00-20:00 w Krakowie 

 
§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem warsztatów jest Q Media Renata Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28 30-830 Kraków 
2. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. 
3. Warsztaty odbędą się w Krakowie, miejscem spotkania jest Ogród Świateł, Aleja Pokoju 68, 31-580 

Kraków 
4. Każdy uczestnik przed zgłoszeniem na warsztaty ma obowiązek zapoznania się z programem 

warsztatów. 
5. Zgłoszenie na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, programu warsztatów oraz 

opłaty za uczestnictwo w warsztatach. 
6. Warsztaty odbywają się w dniu 28.08.2021. 
7. Warsztaty są darmowe 
8. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną 

dopuszczaną liczbę. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu warsztatów lub ich odwołania w przypadku 

niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie trwania warsztatów 

i publikacji wyżej wymienionych materiałów w celach promocyjnych. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. 

 
§ 2 Warunki rezerwacji 

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest:  
a) akceptacja regulaminu, 

b) dokonanie rezerwacji za warsztaty na platformie Evenea. 
 
§ 3 Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas warsztatów, przeszkadzając innym lub 
prowadzącemu oraz nie podporządkowuje się regulaminowi może zostać usunięty z warsztatów. 

2. Jeśli uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem organizatora, 
prowadzących lub innych uczestników, poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność materialną. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora 
publikowanych na kanałach społecznościowych oraz stronie internetowej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników 
warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach. 

5. W związku z sytuacją epidemiczną, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w 
materiały ochrony osobistej. 

 
§ 4 Warunki rezygnacji 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa uczestnik jest zobowiązany do przesłania maila z informacją 
na adres: p.kulaga@next77.pl 

 
 
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych jest Q Media Renata Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 
Kraków, posiadającą NIP: 679-265-18-73 i REGON: 120399420, posługującą się adresem do 
korespondencji Q Media, ul. Bonarka 11, 30-417 Kraków, (w dalszej części określony jako 
„Administrator”). Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby lub 



mailowo (workshops@irixlens.com); 
2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a 

Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do 
podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i 
realizacja Umowy będą niemożliwe. 

5. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy będą przetwarzane do czasu realizacji celu 
określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Ponadto dane osobowe klientów przetwarzane będą w okresie niezbędnym do spełnienia 
obowiązków nałożonych na Administratora przez prawo oraz w okresie niezbędnym do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń, wynikających z zawartych umów. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych z wyjątkiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i służbom porządkowym. 

7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


