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Katowice, 10.11.2020 

 

Regulamin organizacji warsztatów online w ramach programu 
Otoczenie ma Znaczenie 

organizowanych przy współudziale Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny 
Bochenek 

 

 

 

Organizatorem warsztatów jest: FUNDACJA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA 
HORYZONT, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000798181, 
NIP: 6462978737, REGON: 38424926500000, z siedzibą w Tychach (43-100) przy 
ul. Sienkiewicza 1. adres e-mail: za.horyzont.fundacja@gmail.com, numer 
telefonu: 515403191 

reprezentowana przez Izabelę Dyrdę – Prezesa Zarządu.  

 

Partnerem organizacyjnym jest: KATOWICE MIASTO OGRODÓW INSTYTUCJA KULTURY IM. 
KRYSTYNY BOCHENEK, z siedzibą przy placu Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, numer 
telefonu 32/609 03 00, adres e-mail: sekretariat@miasto-ogrodow.eu 

 

Odbiorcą warsztatów jest: podmiot organizujący zajęcia szkolne, edukacyjne, pozaszkolne lub 
wychowawcze dla młodzieży w wieku 16-18 lat.  

Jako Warsztaty rozumie się cykl 3 spotkań z dorosłymi i młodzieżą w obszarze organizacyjnym 
placówki Odbiorcy warsztatów. 
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§ 1 

Przedmiot  

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia warsztatów w ramach 
Projektu realizowanego przy programie Mikrograntów Katowice Miasto Ogrodów Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek. 

2. Program warsztatów układa Organizator zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz z należytą 
starannością w odniesieniu do treści umowy i wniosku o dofinansowanie w programie 
Mikrograntów Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. 

3. Warsztaty przeprowadzone są w terminie uzgadnianym każdorazowo z Odbiorcą, 
z zastrzeżeniem, że termin warsztatów musi pozwalać na zakończenie projektu nie później niż 
15 grudnia 2020 roku. 

4. Warsztaty kierowane są do osób w wieku 16-18 lat. Wykłady kierowane są do osób 
dorosłych. 

5. Tematem warsztatów jest wpływ przemocy wizualnej w otoczeniu na procesy rozwojowe, 
poznawcze i kształcenia młodych ludzi jej doświadczającej. 

6. Warsztaty składają się z trzech integralnych spotkań i są przeprowadzane całościowo. 

 a) 45 minutowy warsztat prowadzącej Izabeli Dyrdy z uczniami  

 b) 90 minutowy wykład Izabeli Dyrdy dla dorosłych (nauczycieli, rodziców) 

 c) Lekcja podsumowująca przeprowadzona przez nauczyciela/wychowawcę 
wskazanego przez Odbiorcę. 

§ 2 

Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia do programu przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres: 
za.horyzont.fundacja@gmail.com, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 
515403191 

2. O zakwalifikowaniu Obiorcy do programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja 
Organizatora. 



      
 
 

Strona 3. 
 

§ 3 

Płatności 

1. Całkowity koszt warsztatów jest finansowany ze środków miasta Katowice oraz Fundacji 
Studiów Podyplomowych Za Horyzont.  

 

§ 4 

Organizacja zajęć 

1. Warsztaty odbywają się online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem środków 
komunikacji zdalnej. 

2. Obowiązki Organizatora: 

a) Organizator oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje 
umożliwiające rzetelne przeprowadzenie warsztatów. 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
przeprowadzenie warsztatu, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami siły 
wyższej. 

c) W przypadku wystąpienia siły wyższej, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować o tym Odbiorcę warsztatów.  

d) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów.  

e) W przypadku określonym w pkt 5 Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia 
warsztatów w innych terminie z zastrzeżeniem zapisów § 1. Pkt 3. 

3. Obowiązki Odbiorcy warsztatów 

a) Odbiorca warsztatów zobowiązuje się uczestniczyć w warsztatach we wszystkich ich 
elementach (trzy spotkania). 

b) Odbiorca zapewnia platformę komunikacji prowadzącej warsztaty z uczestnikami.  

c) Rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do programu i przekazanie jej 
potencjalnym uczestnikom leży po stronie Odbiorcy. 

d) Odbiorca wskaże przynajmniej jednego nauczyciela, wychowawcę lub opiekuna 
pracującego stale z grupą realizującą warsztaty, który zostanie zaangażowany do 
przeprowadzenia zajęć podsumowujących cały cykl. 
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§ 5 

Zakończenie 

Organizator wystawia zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach placówkom oraz imienne 
zaświadczenie współorganizacji warsztatów zaangażowanym nauczycielom. 

 

§ 6 

Obowiązek informacyjny 

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, zgodnie 
z art. 13 i 14 Organizator podaje następujące informacje: 

1. Administratorem danych jest FUNDACJA INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZA 
HORYZONT, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 
0000798181, NIP:  6462978737, REGON: 38424926500000, z siedzibą w Tychach (43-
100) przy ul. Sienkiewicza 1. 

2. Uczestnik chcący zapisać się na warsztaty zobowiązany jest do podania danych takich 
jak imię i nazwisko czy adres mailowy czy nr telefonu kontaktowego. Podanie 
powyższych danych jest obowiązkowe. Administrator wskazuje, że adres mailowy jest 
potrzebny, aby Administrator mógł przesłać ewentualne materiały szkoleniowe 
natomiast nr telefonu jest niezbędny, aby móc skontaktować się z Uczestnikiem w 
przypadku anulowania kursu. Nadto Uczestnik może wyrazić dobrowolną zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zarówno poprzez 
otrzymywanie informacji promocyjnych drogą mailową (newsletter). 

3. Cele przetwarzania danych osobowych: 
a. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); 
c. Wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych i edukacyjnych 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych); 
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d. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku 
wystawionym rachunkiem za dokonanie sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 
VAT); 

e. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej 
z Uczestników współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie 
jego roszczeń i obrona jego praw). 

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane: 
a. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora; 
b. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora; 
c. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora; 
d. Lektorom wykonującym określoną usługę edukacyjną na rzecz Administratora, 

którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą; 
e. Innych Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność 

gospodarczą jak Administrator. 
5. Uczestnik zgłaszając chęć uczestniczenia w warsztatach wyraża dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych 
(imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu) nie jest możliwe nawiązanie stosunku 
zobowiązaniowego z Uczestnikiem. Jeżeli Uczestnik będzie chciał cofnąć zgodę na 
przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku 
zobowiązaniowego łączącego Strony. W przypadku wyrażeniu zgody na otrzymywanie 
informacji marketingowych oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w celach 
promocji Administratora to Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na 
przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych. 

6. Dane Uczestnika są przechowywane tak długo jak wykonywana jest szkolenie. Nadto 
dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 
wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa. Dane 
Uczestnika przetwarzane dla celów marketingowych są przetwarzane aż do czasu 
wycofania zgody. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze 
względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z 
jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli 
o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 
osobowych. 
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