
Zarządzenie  Nr 1/12/2018

Zarządu Fundacji Agaty Steczkowskiej z dnia  23 grudnia 2018r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu XIV Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych Agaty 
Steczkowskiej 2019 

Zarząd Fundacji Agaty Steczkowskiej działając na podstawie Statutu Fundacji postanawia 
co następuje: 

§1.

1. W związku z organizacją XIV Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych ustala się do 
stosowania  Regulamin XIV Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych Agaty Steczkowskiej 
2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.  

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Prezes Zarządu 
Agata Steczkowska 



  Załącznik  Nr 1  
        do Zarządzenia Prezesa Fundacji  

                 z dnia 31.12.2018  

Regulamin XIV Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych
Agaty Steczkowskiej 2019

Nazwa wydarzenia :

XIV Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej 2019 (dalej zwane 
„Warsztaty”) 

Organizator :

Fundacja Agaty Steczkowskiej

siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 43/31, 00-672 Warszawa
KRS 0000417547, NIP 952-211-90-87 (zwana dalej „Organizatorem”) 

Współorganizator :

Hotel Artis Loft


ul. Boczna 18, 96-320 Radziejowice
(zwanym dalej „Współorganizatorem”)

Termin:

30 czerwca do 9 lipca 2019 roku
 
Rozpoczęcie Warsztatów : 

- 30 czerwca, godz. 19:00 - Kolacja
- Organizator zapewnia opiekę od  godz. 19:00

Zakończenie Warsztatów :

- 9 lipca, godz. 10:00 – Zakończenie,
- Organizator zapewnia opiekę do godz. 12:00

Miejsce Warsztatów :

Hotel Artis Loft,

ul. Boczna 18, 96-320 Radziejowice



Cel Warsztatów:

-  odkrywanie potencjału twórczego człowieka,  

-  kreowanie własnej, indywidualnej osobowości,  

-  rozwój talentów pod opieką wykwalifikowanych i kompetentnych mistrzów, 

-  kształtowanie umiejętności pracy w grupie,  

-  nauka zdolności pokonywania tremy, sposoby na opanowanie jej podczas wystąpień 
publicznych. 

Organizacja pracy Warsztatów:

 
- Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w 
działania warsztatowe, 
 
- Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas 
ich trwania może ulec zmianie, decyzje  podejmuje Mistrz prowadzący dany warsztat, 
 
- Organizator gwarantuje dobór doświadczonych Mistrzów do prowadzenia warsztatów,
 
- Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą 
prowadzącego,  
 
- Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg, lub 
zachowują się niestosownie. 

Warunki uczestnictwa w Warsztatach:

- Uczestnikiem Warsztatów może zostać każdy, bez względu na wiek i predyspozycje 
(zwany dalej „Uczestnik Warsztatów”). Czynności w imieniu osób niepełnoletnich wykonują 
rodzice lub opiekun prawny.     

- Osoba która zdecyduje się na skorzystanie z usług (zwany dalej „Uczestnikiem 
Warsztatów”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora - Fundację Agaty Steczkowskiej, z siedzibą w Warszawie, oraz 
Współorganizatora Hotel Artis Loft z siedzibą w Radziejowicach, w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
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), zwanego dalej „RODO” oraz  ustawy z dnia 
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na potrzeby organizacji i realizacji 
Warsztatów. 



- Uczestnik Warsztatów rezerwuje miejsce w Warsztatach poprzez swoje zgłoszenie 
udziału poprzez stronę internetową, akceptacji niniejszego Regulaminu  i wypełnienie 
Formularza Zgłoszeniowego.

- Uczestnik Warsztatów lub rodzic/opiekun Uczestnika Warsztatów (w przypadku 
nieletnich) zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego 
chorobach (w szczególności np. alergiach, uczuleniach, chorobach układu krążeniowego 
itp.) wypełniając Kartę Zdrowia i zaakceptowania Zgody Rodziców (dostępne w 
Formularzu Zgłoszeniowym),

- Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest zaakceptować  niniejszy  Regulamin Warsztatów 
aby zostać  przyjęty  na Warsztaty.  

- Pełna rezerwacja następuje po akceptacji  niniejszego Regulaminu i dokonaniu wpłaty  
na konto bankowe Organizatora - Fundacji Agaty Steczkowskiej  

Koszty  udziału w  Warsztatach wynosi  - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za 
osobę.

Wpłatę w/ kwoty należy dokonać na konto Organizatora: 
 
mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Nr konta: 14 1140 2004 0000 3802 7633 8557  
 
W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów  z dopiskiem 
Warsztaty 2019
np: Adam Nowak - Warsztaty 2019

- Organizator gwarantuje w cenie Warsztatów: 
• zakwaterowanie,
• wyżywienie całodzienne - śniadanie, obiad, kolacja
• Ubezpieczenie NNW PZU 

oraz
• możliwość udziału we wszystkich odbywających się warsztatach,
• Organizator zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców 

nad Uczestnikami Warsztatów będących osobami nieletnimi.  

-  Koszt uczestnictwa w Warsztatach nie zawiera kosztów transportu  
(dojazd do Hotelu Artis Loft - miejsca Warsztatów  we własnym zakresie), 

- Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora,
decyduje pierwszeństwo wpłaty,

- Uczestnik, który dokonał płatności i zaakceptował Regulamin Warsztatów oraz wyraził  
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  zobowiązując  się do  podpisania 
Oświadczenia (dostępne w Formularzu Zgłoszeniowym) jest informowany o przyjęciu na 
Warsztaty oraz przyjęciu płatności informacją  mailową przez Organizatora, 



- Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej 60 dni przed datą 
rozpoczęcia Warsztatów. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej 
wpłaconej przez uczestnika kwoty. Po tym terminie, wpłaty nie podlegają zwrotowi,

- Rezygnacja z udziału w Warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej,

- Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika Warsztatów, 

- Nieobecność w Warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty,

-  W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się  z powodów losowych, niezależnych od 
Organizatora, wówczas Organizator zwraca uczestnikowi pełne koszty wpłacone przez 
Uczestnika Warsztatów, 

- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Programie Warsztatów,

- Uczestnik Warsztatów lub rodzic / opiekun prawny Uczestnika Warsztatów (w przypadku 
nieletnich) zobowiązuje się do poniesienia kosztów za spowodowanie szkód materialnych 
(urządzeń/ sprzętu/mienia), które podczas Warsztatów są wynikiem zaniedbań, lub 
nieostrożności / nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania i nieprzestrzegania 
Regulaminu Warsztatów,  przepisów BHP, Regulaminu Hotelu i zasad współżycia 
społecznego.   

Wizerunek :

- Uczestnicy Warsztatów podpisują zgodę w formie Oświadczenia (dostępne w Formularzu 
Zgłoszeniowym) na wykorzystanie przez Organizatora Warsztatów swojego wizerunku 
utrwalonego podczas trwania Warsztatów, w celu wykorzystania go na wyłączne potrzeby 
przeprowadzenia Warsztatów, archiwizacji i promocji Warsztatów

- Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą 
Organizatora  

Dane osobowe : 

- Fundacja Agaty Steczkowskiej z siedzibą w Warszawie, jako Organizator Warsztatów 
oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Uczestników 
Warsztatów.

- Organizator oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem  ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej 
RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu  organizacji Warsztatów w szczególności wobec 
Uczestników Warsztatów i Mistrzów  oraz osób współpracujących  przy organizacji 
Warsztatów.  

- Organizator zobowiązuje się do wypełniania obowiązków informacyjnych, o których 
mowa w ustępie poprzedzającym, także w odniesieniu do innych osób fizycznych, 
od których pozyska dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio w związku z 
zawarciem lub realizacją Warsztatów.

- Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO Uczestnik Warsztatów powierza Organizatorowi i 
wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w 
niniejszym Regulaminie a Organizator zobowiązuje się przetwarzać te dane w 
sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych w RODO, jak również w 
innych przepisach mających zastosowanie do przetwarzania powierzonych danych i 
obowiązujących w trakcie organizacji i realizacji oraz promocji  Warsztatów. W 
szczególności Organizator zobowiązuje się - uwzględniając stan wiedzy 
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania 
oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia - do wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień 
bezpieczeństwa danych, odpowiadający temu ryzyku.

- Osoby przetwarzające dane osobowe Uczestnika Warsztatów zobowiązane będą do 
zachowania tajemnicy.

- Dane osobowe Uczestników Warsztatów i osób o których mowa powyżej, będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c RODO w celu  organizacji i realizacji 
Warsztatów  jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
administratora danych osobowych związanych z organizacją i realizacją oraz 
promocją Warsztatów  w kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres email, pesel.

- Dane osobowe  Uczestników Warsztatów  i  osób o których mowa  powyżej  nie będą 
przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością 
wynikającą z  organizacji i realizacji  Warsztatów. 

- Dane osobowe Uczestników Warsztatów  i  osób o których mowa  powyżej, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO.

- Dane osobowe Uczestników Warsztatów  i  osób o których mowa  powyżej, będą 
przetwarzane przez okres 6  lat od końca roku kalendarzowego  od dnia 
zakończenia Warsztatów, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania 
np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

- Zamawiający oświadcza, że nie wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym 
mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych 
tel. 693495657, e-mail magdalena.j.malek@gmail.com. 

mailto:magdalena.j.malek@gmail.com


- Uczestnikom Warsztatów i osobom o których mowa  powyżej, przysługuje prawo do 
żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 15 i 16 
RODO z tym, w/w osobom prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- Uczestnikom Warsztatów i osobom o których mowa  powyżej, w związku z 
przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych takich jak :  imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu, wiek, adres email, pesel  jest wymagane od Uczestników Warsztatów do 
zakwalifikowania jak i  do uczestnictwa w Warsztatach.

- W oparciu o dane osobowe osób – Uczestników Warsztatów i osób o których mowa  
powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 
decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Postanowienia Końcowe: 

 - W sprawach nie dających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem 
decyduje Organizator.

UWAGA

Postanowienia RODO obligują każdego uczestnika, rodzica / opiekuna (w przypadku 
nieletnich) do wypełnienia i podpisania niżej wymienionego dokumentu.
Wydruk tego dokumentu będzie dostępny w Recepcji Hotelu przy zameldowaniu 
uczestnika.

……………………………………………
Imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów 

………………………………………….…
Adres zamieszkania, nr telefonu 

lub 
…………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów  oraz jego rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………….…
Adres zamieszkania, nr telefonu 



OŚWIADCZENIE 

Jako niżej podpisany Jako  Uczestnik XIV Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej 2019 / 
w imieniu Uczestnika XIV Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej 2019 mojego syna/córki  
……………………………….* niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych ( oraz danych osobowych mojej córki/syna) takich jak imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres email, pesel  w celach związanych z  organizacją i 
realizacją  oraz promocją XIV Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej 2019 .  

Na podstawie art. 28 ust. 3 RODO  niniejszym powierzam Organizatorowi Fundacji Agaty 
Steczkowskiej i wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 
określonym w Regulaminie XIV Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej2019.    

Oświadczam, że Organizator Warsztatów Fundacja Agaty Steczkowskiej jako administrator danych 
osobowych wypełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem  ich danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu organizacji, 
realizacji i promocji  Warsztatów w szczególności wobec   Uczestników Warsztatów – rodziców/
opiekunów prawnych Uczestników Warsztatów.  

Zostałem poinformowana/y w Regulaminie Warsztatów,  o przysługującym mi prawie  do żądania od 
Organizatora Warsztatów dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 15 i 16 RODO z tym, że wiem  że nie przysługuje  mi  
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  art. 6 ust.1 lit. a i  c RODO.    

Podanie danych osobowych, o których mowa wyżej, było wymagane do tego abym był 
zakwalifikowany/a  jako Uczestnik Warsztatów  -  aby mój syn/córka był/a  zakwalifikowany/a jako 
Uczestnik  Warsztatów*. 

……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

*Niepotrzebne skreślić   



…………………………………………… 
Imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów  

………………………………………….… 
Adres zamieszkania, nr telefonu  

lub  
……………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów  oraz jego rodzica/opiekuna prawnego  

………………………………………….… 
Adres zamieszkania, nr telefonu  

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego syna/córki na nagraniach 
audiowizualnych i fotografiach (analogowych, cyfrowych) wykonanych podczas XIV 
Mistrzowskich Warsztatach Agaty Steczkowskiej 2019. Zgoda obejmuje prawo do bezpłatnego, 
nieograniczonego czasowo, terytorialnie i ilościowo rozpowszechniania oraz wykorzystywania 
wizerunku przez Organizatora – Fundację Agaty Steczkowskiej  lub inne osoby na zlecenie 
Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem XIV 
Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej 2019, w tym zwielokrotniania wszelkimi 
technikami, rozpowszechniania i publikowania za pośrednictwem dowolnego środka służącego do 
rozpowszechniania wizerunku, w szczególności w prasie, materiałach reklamowych, internecie, 
telewizji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (Administratora) moich danych osobowych 
podanych w formularzu zgłoszenia na  XIV Mistrzowskich Warsztatów Agaty Steczkowskiej 2019 
na  oraz danych osobowych zarejestrowanych w trakcie konferencji (wizerunek na fotografiach i 
nagraniach) w celu zorganizowania,  przeprowadzenia i promocji  XIV Mistrzowskich Warsztatach 
Agaty Steczkowskiej 2019.  

Oświadczam, że Organizator wypełnił wobec mnie obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 
13  oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  ich danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1,  

……………………….………………….…………… 
Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

*Niepotrzebne skreślić  


