REGULAMIN
warsztatów dla dzieci i opiekunów
organizowanych w ramach projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO
§ 1 Zasady ogólne
W związku z trwającą epidemią COVID-19 Krakowskie Forum Kultury (KFK) udostępnia swoje
przestrzenie w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa uczestników
oraz pracowników.
Aby przeprowadzić warsztaty KFK wprowadza następujące zasady i rozwiązania:
1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji
epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z organizacją warsztatów.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników KFK oraz odbiorców.
§ 2 Ogólne zasady organizacji warsztatów
1. Warsztaty organizowane są w ramach projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ
MIKO.
2. Projekt LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO dofinansowany jest ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach
Programu Edukacja Kulturalna 2020.
3. Podczas warsztatów dokonywana będzie rejestracja fotograficzna i rejestracja audio-video w celu
realizacji reportażu fotograficznego i filmowego z przebiegu projektu LABORATORIUM SZTUKI
DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO.
4. Pracownik KFK po wejściu uczestnika do KFK dokonuje u niego pomiaru temperatury termometrem
bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia u uczestnika temperatury równej lub wyższej niż 37,5
stopnia Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty na zajęcia.
5. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do zakrywania nosa i ust na terenie KFK i podczas trwania
warsztatów. Uczestnicy muszą być wyposażeni w maseczki lub przyłbice.
6. KFK jest wyposażone w środki do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji powierzchni.
7. Rodzic/opiekun zapisujący uczestnika na warsztaty zobowiąże się, że przyprowadza na zajęcia
jedynie dziecko zdrowe, bez objawów wskazujących na stan chorobowy.
8. Jeśli w trakcie trwania warsztatów wystąpią objawy wskazujące na możliwość zakażenia, wdrożone
zostaną zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Uczestnik zostanie
odizolowany, poinformowani zostaną rodzice/opiekunowie i właściwa miejscowo powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
9. W KFK zostaną wywieszone następujące informacje:
- przy wejściu do sali:
• informacja o maksymalnej liczbie uczestników mogących jednocześnie przebywać
w pomieszczeniu;
- w węzłach sanitarnych:
• instrukcje sanitarno-higieniczne dotyczące: mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania
rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
10. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Udział w warsztatach jest
odpłatny.
11. Opłaty za udział w warsztatach można dokonywać w formie elektronicznej, zakupując bilet
na stronie: bilety.krakowskieforum.pl lub gotówką, w Krakowskim Forum Kultury, ul. Mikołajska 2,
przed warsztatami.
12. Dodatkowe informacje dotyczące warsztatów można uzyskać w Krakowskim Forum Kultury pod
nr tel. 512 455 230 lub 501 310 782, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 lub pocztą
elektroniczną: monika.zielinska@krakowskieforum.pl lub alicja.buganska@krakowskieforum.pl.
§ 3 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, dezynfekcja
1. KFK zapewnia sprzęt i środki do dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
w pomieszczeniach pracy.

2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk znajdują się: przy wejściu głównym oraz w każdej z toalet.
3. W węzłach sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia
i dezynfekowania rąk.
4. Pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości zobowiązani są do szczególnego utrzymania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji węzłów
sanitarnych.
5. Zapewnia się, w miarę możliwości, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
6. KFK zapewnia narzędzia do warsztatów, które będą przypisane na dany dzień do jednego
uczestnika.
7. Po każdych warsztatach materiały i powierzchnie będą dezynfekowane.
8. Z sali, w której odbywać się będą warsztaty zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie dezynfekować (z wyłączeniem obiektów niemożliwych lub trudnych
do usunięcia, które zostaną wyraźnie oznakowane taśmą jako powierzchnie objęte zakazem
dotykania).
§ 4 Ogólne zasady udziału w warsztatach
1. W warsztatach mogą brać udział dzieci (uczestnicy niepełnoletni) oraz ich rodzice/opiekunowie
(uczestnicy pełnoletni). Wszyscy uczestnicy powinni opłacić udział w warsztatach (zgodnie
z paragrafem 2 punkt 11). Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
2. W przypadku uczestników pełnoletnich – w warsztatach mogą wziąć udział osoby, które zapoznały
się z niniejszym Regulaminem oraz wypełniły deklarację uczestnictwa osoby pełnoletniej (wzór –
załącznik nr 1), zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby pełnoletniej
(wzór – załącznik nr 3) oraz oświadczenie COVID-19 osoby pełnoletniej (wzór – załącznik nr 5).
3. W przypadku uczestników niepełnoletnich – w warsztatach mogą wziąć udział osoby, których
rodzice/opiekunowie zapoznali się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnili deklarację
uczestnictwa osoby niepełnoletniej (wzór – załącznik nr 2), zezwolenie na wykorzystanie
i rozpowszechnianie wizerunku osoby niepełnoletniej (wzór – załącznik nr 4) oraz oświadczenie
COVID-19 osoby niepełnoletniej (wzór – załącznik nr 6).
4. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowi uczestnicy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. KFK zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia do obiektu osób,
w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć
zagrożenie dla innych.
5. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
uczestnik ten nie może korzystać z oferty KFK.
6. Podczas trwania warsztatów w sali warsztatowej KFK nie powinny przebywać osoby postronne,
które nie są uczestnikami, prowadzącymi, rejestrującymi warsztaty w formie fotografii i video
lub pracownikami KFK.
7. Niepełnoletnich uczestników mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
§ 5 Obowiązki uczestników warsztatów
1. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani:
• zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem warsztatów i stosować się
do niego,
• przychodzić na zajęcia najwcześniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, aby uniknąć
zbędnego przebywania w KFK,
• zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do KFK oraz regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować,
• zakrywać usta i nos (np. na pomocą maseczki lub przyłbicy) w czasie przebywania na terenie
KFK oraz podczas trwania warsztatów,
• zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki
na powitanie,

•
•
•

unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 metra od innych,
przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych.
2. Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do zaleceń pracowników KFK.
3. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
uczestnicy powinni:
• pozostać w domu i nie uczestniczyć w warsztatach,
• skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem,
• niezwłocznie poinformować telefonicznie pracowników KFK o wystąpieniu objawów.
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§ 6 Obowiązki rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników warsztatów
Rodzice/opiekunowie, którzy nie są uczestnikami warsztatów, a tylko przyprowadzają
lub odbierają niepełnoletnich uczestników warsztatów, w miarę możliwości powinni unikać
zbędnego przebywania w przestrzeniach KFK.
Rodzice/opiekunowie niepełnoletnich uczestników warsztatów są zobowiązani:
• zapoznać się z obecnie obowiązującym Regulaminem warsztatów i stosować się do niego,
• zakrywać usta i nos (np. na pomocą maseczki lub przyłbicy) w czasie przebywania na terenie
KFK,
• zdezynfekować ręce zaraz po wejściu do KFK oraz regularnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją, w razie korzystania z rękawiczek jednorazowych należy je zdezynfekować,
• zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania,
• starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, nie podawać ręki
na powitanie,
• unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
• zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 metra od innych,
• przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania w miejscach
publicznych.
W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami uczestnika warsztatów,
rodzice/opiekunowie zobowiązują się do odbierania telefonów kontaktowych. Pracownicy KFK
będą się kontaktowali telefonicznie w razie konieczności natychmiastowego odbioru
niepełnoletniego uczestnika, z powodu zaobserwowania u niego objawów choroby.
Zadaniem rodzica/opiekuna jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą na warsztaty
żadnych zbędnych przedmiotów. Za przedmioty zbędne rozumie się takie, które nie są konieczne
do udziału w warsztatach.
Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania niepełnoletnich
uczestników warsztatów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości
kontaktów z innymi osobami.
Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować niezwłocznie pracowników KFK
o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem.

§ 7 Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia
W przypadku wystąpienia u uczestnika przebywającego w KFK niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem:
• pracownik KFK niezwłocznie zleca umieszczenie uczestnika w izolatorium (wyposażone
w rękawiczki jednorazowe, maseczki jednorazowe i płyn dezynfekujący),
• pracownik KFK sprawuje opiekę/dozór nad niepełnoletnim uczestnikiem zajęć, do momentu
odebrania uczestnika przez rodziców/opiekunów,
• pracownik KFK sprawuje opiekę nad pozostałymi niepełnoletnimi uczestnikami
przebywającymi w tym dniu w danej grupie,

•
•
•
•
•
•

1.
2.

3.
4.
5.
6.

pracownik KFK informuje rodziców/opiekunów o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu
niepełnoletniego uczestnika zajęć w izolatorium i nakazuje im niezwłoczne przybycie do KFK,
pracownik KFK niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania,
pracownik KFK ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
instrukcji i zaleceń,
w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia uczestnika pracownik KFK wzywa
karetkę pogotowia,
pracownik KFK zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym przebywał uczestnik oraz zleca
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
pracownik KFK opracowuje listę osób przebywających w KFK w tym samym czasie, w którym
przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt
z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

§ 8 Postanowienia końcowe
Organizatorem warsztatów jest Krakowskie Forum Kultury.
Niniejszy Regulamin obowiązuje w Krakowskim Forum Kultury w trakcie trwania warsztatów
w ramach projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ i RODZINNEJ MIKO, tj. do 29 listopada 2020
roku.
Udział w warsztatach oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszyscy, których niniejszy Regulamin dotyczy, zobowiązani są do jego bezwzględnego
przestrzegania i stosowania się do jego zapisów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób łamiących zasady
niniejszego Regulaminu.
Regulamin może ulec aktualizacji.

Załącznik nr 1
Deklaracja uczestnictwa
1.Zajęcia
1)Nazwa, miejsce i termin zajęć:
.............................................................
2)Pozostałe informacje:
.............................................................
2.Uczestnik
1)Imię i nazwisko:
.............................................................
2)Telefon kontaktowy:
.............................................................
3)Mail:
.............................................................
3.Oświadczenie uczestnika
1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu warsztatów dla dzieci i opiekunów organizowanych w ramach
projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO przez Krakowskie Forum Kultury i w pełni akceptuję
jego zapisy.
2.Wyrażam zgodę na:
1)fotografowanie oraz filmowanie mojej osoby w trakcie zajęć i nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez
publikację fotografii oraz filmów w Internecie lub w formie drukowanej dla potrzeb promocji KFK bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych:
tak

nie

tak

nie

2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mail informacji na temat oferty KFK:
3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KFK dzieł (utworów) wytworzonych w trakcie zajęć bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności KFK nabywa prawa do: publicznej ich prezentacji; utrwalania utworów
dla potrzeb promocji jako zapis elektroniczny; rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet
dla potrzeb promocji KFK:
tak
4.Oświadczam, że biorę udział w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) na własną odpowiedzialność w zakresie ryzyka
zdarzeń losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
5.Oświadczam, że jest mi znana oferta zajęć, w tym: warunki finansowe.
6.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w zakresie
związanym z udziałem w zajęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
7.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3)Przetwarzane danych i okres ich przechowywania:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
na udział w zajęciach edukacyjnych), w tym do identyfikacji osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych oraz w celu ochrony interesów administratora przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń
prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
b) w celu oferowania usług oraz promocji KFK na podstawie zgody wydanej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do
czasu jej odwołania;
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z
przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez czas
wynikający z terminów dla przechowywania dokumentacji podatkowej.
4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku
konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Kraków, dnia ..................… Podpis …….................…..

nie

Załącznik nr 2
Deklaracja uczestnictwa osoby niepełnoletniej
1.Zajęcia
1)Nazwa, miejsce i termin zajęć:
.............................................................
2)Pozostałe informacje:
.............................................................
2.Uczestnik (Imię i nazwisko; data urodzenia): .............................................................
3.Opiekun prawny zgłaszający uczestnika (Imię i nazwisko; telefon kontaktowy; mail):..........................................................….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.Zezwolenia
1.Zezwalam / nie zezwalam (niewłaściwe skreślić) na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć w KFK
(dotyczy dzieci, które ukończyły 10 rok życia).
2.W przypadku braku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu osobami uprawnionymi do odbioru dziecka są (imię,
nazwisko, nr telefonu):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.Oświadczenie opiekuna prawnego
1.Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu warsztatów dla dzieci i opiekunów organizowanych w ramach
projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO przez Krakowskie Forum Kultury i w pełni akceptuję
jego zapisy.
2.Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez Krakowskie Forum Kultury.
3.Oświadczam, że stan zdrowia dziecka zezwala na jego udział w zajęciach.
4.Wyrażam zgodę na:
1)fotografowanie oraz filmowanie dziecka w trakcie zajęć oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka poprzez
publikację fotografii oraz filmów w Internecie lub w formie drukowanej dla potrzeb promocji KFK bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych:
tak

nie

2)otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres mail informacji na temat oferty KFK:
tak

nie

5.Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KFK dzieł (utworów) wytworzonych w trakcie zajęć bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych. W szczególności KFK nabywa prawa do: publicznej ich prezentacji; utrwalania utworów
dla potrzeb promocji jako zapis elektroniczny; rozpowszechniania utworów w formie publikacji lub e-publikacji w sieci Internet
dla potrzeb promocji KFK.
tak
6.Oświadczam, że udział uczestnika w zajęciach (w tym zajęciach ruchowych) odbywa się na moją odpowiedzialność w
zakresie ryzyka zdarzeń losowych np. kontuzji lub uszkodzenia ciała na skutek ćwiczeń.
7.Oświadczam, że jest mi znana oferta zajęć, w tym: warunki finansowe.
8.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zawartych w niniejszej
Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej w zakresie związanym z udziałem w zajęciach zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie danych osobowych.
9.Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1)Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP 6750007185;
http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3)Przetwarzane danych i okres ich przechowywania:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy (podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy
na udział w zajęciach edukacyjnych), w tym do identyfikacji osób uprawnionych do uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych oraz w celu ochrony interesów administratora przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń
prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;
b) w celu oferowania usług oraz promocji KFK na podstawie zgody wydanej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) do
czasu jej odwołania;
c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z
przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c); w tym celu wykonywania obowiązków podatkowych przez czas
wynikający z terminów dla przechowywania dokumentacji podatkowej.
4)Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
5)KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6)Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku
konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania lub do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7)Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Kraków, dnia ..................… Podpis …..................…..

nie

Załącznik nr 3

Kraków, dn. ……………………

ZEZWOLENIE
NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany …………………………..……….. (imię i nazwisko składającego oświadczenie),
na podstawie art.81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) udzielam zgody Krakowskiemu Forum Kultury z siedzibą
w Krakowie, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, wpisanemu do rejestru instytucji kultury pod numerem
RIK: I/4, NIP: 6750007185, REGON: 001232818, na wykorzystanie mojego wizerunku, głosu i treści
wypowiedzi utrwalonych podczas warsztatów pt. ……………………………………………………
realizowanych w ramach projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ
MIKO w dniu ………………r. w Krakowskim Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków
w formie fotografii lub rejestracji audio-video, w każdej formie elektronicznej z prawem późniejszego
wykorzystania i wielokrotnego rozpowszechniania w celach promocyjnych, w tym na stronie i portalach
internetowych KFK, na następujących polach eksploatacji:
a) publicznego odtwarzania,
b) nadawania drogą przewodową, bezprzewodową, naziemną lub za pośrednictwem satelity,
c) reprodukowania na nośnikach obrazu i dźwięku,
d) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w pkt. c,
e) sporządzania cyfrowego zapisu i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do niego w całości lub części, w każdym miejscu i w czasie wybranym przez siebie,
f) wprowadzenia do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części
i udostępniania w sieci Internet.
---------------------------------------------------czytelny podpis składającego oświadczenie

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2;
NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a celem ich przetwarzania jest realizacja reportażu
fotograficznego i filmowego z przebiegu projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO,
w ramach którego odbywają się warsztaty pt. ……………………………………….
4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom w zakresie dotyczącym
realizacji projektu.
5) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z obowiązujących przepisów podatkowych
i ubezpieczeniowych w zakresie czasu przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej oraz przez czas
niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami: okres ten upływa po 6 latach.
Okres przechowywania danych osobowych w przypadku nabycia praw przez KFK będzie wynikał z umownego terminu ich
wygaśnięcia lub z czasu niezbędnego dla udokumentowania praw do ich nabycia.
6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku
konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Załącznik nr 4

Kraków, dn. ……………………

ZEZWOLENIE
NA WYKORZYSTANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany …………………………..……….. (imię i nazwisko składającego oświadczenie),
na podstawie art.81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) udzielam zgody Krakowskiemu Forum Kultury z siedzibą
w Krakowie, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, wpisanemu do rejestru instytucji kultury pod numerem
RIK: I/4, NIP: 6750007185, REGON: 001232818, na wykorzystanie wizerunku, głosu i treści
wypowiedzi mojego syna/mojej córki* ……………………………………(imię i nazwisko dziecka),
utrwalonych podczas warsztatów pt. ………………………………………………….. realizowanych
w ramach projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO w dniu
……………….. r. w Krakowskim Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków w formie
fotografii lub rejestracji audio-video, w każdej formie elektronicznej z prawem późniejszego
wykorzystania i wielokrotnego rozpowszechniania w celach promocyjnych, w tym na stronie i portalach
internetowych KFK, na następujących polach eksploatacji:
g) publicznego odtwarzania,
h) nadawania drogą przewodową, bezprzewodową, naziemną lub za pośrednictwem satelity,
i) reprodukowania na nośnikach obrazu i dźwięku,
j) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w pkt. c,
k) sporządzania cyfrowego zapisu i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć
dostęp do niego w całości lub części, w każdym miejscu i w czasie wybranym przez siebie,
l) wprowadzenia do własnej, elektronicznej bazy danych, w postaci oryginalnej, w całości lub części
i udostępniania w sieci Internet.
---------------------------------------------------czytelny podpis składającego oświadczenie

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):

1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2;
NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, a celem ich przetwarzania jest realizacja reportażu
fotograficznego i filmowego z przebiegu projektu LABORATORIUM SZTUKI DZIECIĘCEJ I RODZINNEJ MIKO,
w ramach którego odbywają się warsztaty pt. …………………………………………………
4) Dane mogą być udostępnione podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom w zakresie dotyczącym
realizacji projektu.
5) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z obowiązujących przepisów podatkowych
i ubezpieczeniowych w zakresie czasu przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej oraz przez czas
niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami: okres ten upływa po 6 latach.
Okres przechowywania danych osobowych w przypadku nabycia praw przez KFK będzie wynikał z umownego terminu ich
wygaśnięcia lub z czasu niezbędnego dla udokumentowania praw do ich nabycia.
6) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku
konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
8) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Nazwa imprezy: ………………………………..……..……………………….
Miejsce: ……………………………………………………….
Data: …………………………………….

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną
wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.

………………………………………………….
podpis uczestnika (imię i nazwisko)

……..……………………………………………
numer telefonu lub adres email

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2;
NIP 6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Administrator przetwarza dane w postaci: imienia i nazwiska, telefonu lub/i adresu email.
4) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, a ich przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Dane mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu na żądanie.
6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 14 dni.
7) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku
konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa.

Załącznik nr 6

Nazwa wydarzenia: …………………………………………………..
Miejsce: ……………………………………………………………………
Data: …………………………………………………………………………

Oświadczenie
Jako rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego uczestnika
…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika)

oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, uczestnik nie jest zakażony wirusem
SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

..………………………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego* (imię i nazwisko)
..……………………………………
numer telefonu lub adres email

Informacja o ochronie danych osobowych (realizacja Artykułu 13 RODO):
1) Administratorem danych jest Krakowskie Forum Kultury (KFK) z siedzibą: 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2; NIP
6750007185; http://www.krakowskieforum.pl, mail: kfk@krakowskieforum.pl; tel. +48 12 422 08 14.
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektorochronydanych@krakowskieforum.pl.
3) Administrator przetwarza dane w postaci: imienia i nazwiska, telefonu lub/i adresu email.
4) Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO, a ich przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5) Dane mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu na żądanie.
6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi 14 dni.
7) KFK informuje, że posiadają Państwo prawo do żądania od KFK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8) Żądanie wprowadzenia zmian lub usunięcia nie będzie miało zastosowania (w szczególności) w przypadku konieczności
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa.
*niepotrzebne skreślić

