
REGULAMIN SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „POWIEDZ NIE PRZMOCY” 

„Przemoc rówieśnicza w szkole i cyberprzestrzeni” 
 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

1. Przesłanie zgłoszenia na szkolenie „POWIEDZ NIE PRZEMOCY” oznacza akceptację niniejszego 

Regulaminu.  

2. Organizatorami Szkolenia są:  

a) Komisariat Policji VIII, os. Zgody 10 31-950 Kraków, 

b) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7, 31-998 Kraków,  

3. Szkolenie odbędzie się 12 lutego 2019 roku, o godzinie 16:30 w budynku Ośrodek Kultury im. C.K. 

Norwida, os. Górali 5. 

 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany kolejności wystąpień z przyczyn obiektywnych, 

niezależnych od Organizatorów.  

§ 2. Zasady uczestnictwa  

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:  

 zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na 

stronie internetowej zsp9.krakow.pl w zakładce „Projekt POWIEDZ NIE PRZEMOCY”. 

 

2. Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w szkoleniu . 

3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu upływa w dniu 5 lutego 2019 r. 

4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja powinna być przesłana na 

adres Organizatora : zsp9krakow@o2.pl w temacie wiadomości proszę wpisać nazwę Projektu. 

5. Momentem otrzymania przez Organizatorów zgłoszenia jest moment zapisu wypełnionego 

Formularza w systemie informatycznym Organizatorów, co zostanie potwierdzone stosownym 

komunikatem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 4. Postanowienia końcowe  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

4.1.Podczas Szkolenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej 

przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.  

4.2. Uczestnictwo w Szkoleniu jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej 

ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie  

i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych 

podczas Szkolenia bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, 

promocyjnych  Szkolenia. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie  

i nagrania wykonane podczas Szkolenia mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim 

na stronie internetowej Organizatorów pod adresem: 

http://komisariat8.krakow.malopolska.policja.gov.pl oraz  http://zsp9.krakow.pl oraz serwisach 

otwartych. 

Dane osobowe  

4.3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.  

4.4. Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych 

osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.  

4.5. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko  

i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Szkolenia 

 4.6. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszeniowym w Szkoleniu zebrane przez 

Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników. 

 4.7. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

celów przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

4.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla wzięcia udziału w Szkoleniu. 

Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4.9. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa,  

a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.  

4.10Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) 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) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej informacji i jest ona dla mnie zrozumiała. 


