
  
 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 

„Uczenie się przez całe życie – wspólnie z Funduszami Europejskimi” 

 

§1 

Postanowienia Ogólne 

 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób biorących udział w warsztatach ”Uczenie się przez całe 

życie – wspólnie z Funduszami Europejskimi” (zwanym dalej „warsztatami” lub „wydarzeniem”), 

organizowanych w dniu: 09-10-2019r.(godz.8.30-15.30) na Stadionie Cracovia – Sala Konferencyjna,  

ul. Józefa Kałuży 1, 33-111 Kraków. 

1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa warsztatów poprzez określenie zasad 

zachowania się osób biorących udział w wydarzeniu i korzystania przez nie z terenu, na którym 

przeprowadzane są warsztaty, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw 

i obowiązków Uczestników wydarzenia w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia 

rejestracji na warsztaty. 

2. Każda osoba, która otrzymała elektroniczne potwierdzenie rejestracji na warsztaty lub przebywa  

na terenie, na którym przeprowadzane są warsztaty obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

3. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie: 

a) "elektroniczne potwierdzenie rejestracji" oznacza indywidualną zgodę wejścia na warsztaty; 

b) "służby porządkowe" i "służby informacyjne" oznacza osoby wyznaczone do dbania  

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w warsztatach, w tym do kontroli uprawnień Uczestników 

warsztatów do wstępu na teren wydarzenia; 

c) "teren warsztatów" oznacza miejsce, w którym przeprowadzane są warsztaty. Miejsce może zostać 

zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed wydarzeniem; 

d) "Uczestnik warsztatów " lub "Uczestnik" oznacza osobę Uczestniczącą w warsztatach na podstawie 

elektronicznego potwierdzenia rejestracji lub zaproszenia. 

§2 

Warunki Uczestnictwa 

1. Uczestnikami warsztatów mogą być przedstawiciele przedsiębiorców, osoby z grupy dorosłych 

zainteresowanych nabyciem lub rozwinięciem posiadanych umiejętności i osoby wracające na rynek 

pracy, z całego terenu województwa małopolskiego. 



  
 
 

 

2. Wstęp Uczestników na miejsce wydarzenia możliwy jest po wcześniejszym dokonaniu rejestracji  

on-line pod adresem https://www.marr.pl/warsztaty/ lub poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (który będzie można złożyć zarówno drogą mailową, osobiście w biurze Wnioskodawcy 

- w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11), podczas spotkań informacyjno-promocyjnych oraz pocztą 

tradycyjną i otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia rejestracji oraz akceptacji niniejszego 

Regulaminu. 

3. Rejestracji można dokonać w terminie do dnia 08 października 2019 r. 

4. Liczba Uczestników warsztatów jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje 

kolejność dokonania rejestracji/złożenia formularza zgłoszeniowego. 

5. Wstęp dla Uczestników warsztatów jest bezpłatny. 

6. Wstęp Uczestników na warsztaty odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora 

elektronicznego potwierdzenia rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas 

procesu rejestracji on-line/złożenia formularza zgłoszeniowego. 

7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału 

w warsztatach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dwr@marr.pl. 

8. Z chwilą dokonania rejestracji zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnik warsztatów potwierdza, iż zapoznał 

się z informacją zawartą w § 5 niniejszego Regulaminu. 

9. Z chwilą dokonania rejestracji/złożenia formularza zgłoszeniowego zgodnie z ust. 2 powyżej 

Uczestnik warsztatów potwierdza, iż wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez 

Organizatora lub inne osoby na zlecenie Organizatora, w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, 

rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku 

z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem wydarzenia w razie takich 

potrzeb. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator w tej części jest 

zobowiązany w zakresie określonym w ust. 8 powyżej, a Uczestnikowi przysługują wszystkie 

dotychczasowe prawa wskazane w tym ustępie. Organizator informuje, że zgoda Uczestnika może być 

cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na warsztaty musi być uzyskane 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte  

z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora. 

 

 

https://www.marr.pl/warsztaty/


  
 
 

 

§3 

Przepisy porządkowe 

1. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, 

przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń 

obowiązujących na terenie obiektu w którym organizowane jest wydarzenie. 

2. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać na terenie wydarzenia tylko w godzinach otwarcia 

oznaczonych przez Organizatora. 

6. Uczestnikom warsztatów nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy 

przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących. 

7. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz 

poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi. 

8. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących 

się w miejscu organizowanego wydarzenia. 

9. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do wykonywania poleceń służb porządkowych, 

informacyjnych, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych. 

10. Służby porządkowe i informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§4 

Odpowiedzialność za szkody 

1. Uczestnicy warsztatów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie 

szkody. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy 

poszkodowanego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie 

organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty). 

5. Organizator odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie, z wyjątkiem rzeczy 

wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). 

 

 



  
 
 

 

§ 5 

Dane osobowe 

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.). 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 

b) przez e-mail: iod@marr.pl 

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu organizacji i prawidłowego 

przebiegu warsztatów oraz przekazywania informacji o wydarzeniach wspierających przedsiębiorców 

organizowanych przez MARR S.A. lub których współorganizatorem lub partnerem jest MARR S.A.. 

W stosunku do osób, które wyraziły dodatkową zgodę na przesyłanie przez MARR S.A. informacji 

marketingowych, dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu 

przetwarzamy w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych 

systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) odnośnie zawarcia umowy uczestnictwa oraz podjęcia działań związku z jej zawarciem – niezbędność 

do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 – dalej „RODO”; 

b) uzasadniony interes MARR S.A. – MARR S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać dane 

osobowe przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku 

dochodzenia roszczeń przez MARR S.A. lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania 

takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

c) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną) odnośnie danych w postaci adresu poczty elektronicznej przetwarzanej  

w związku z udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR S.A. informacji marketingowych; 

d) zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z ustawą Prawo telekomunikacyjne) 

odnośnie danych w postaci numeru telefonu przetwarzanego w związku z udzieloną zgodą w celu 

przesyłania przez MARR S.A. informacji marketingowych. 



  
 
 

 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom 

państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym 

postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych 

czynności. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do odbiorców  

w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

6. MARR S.A. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG, osób 

uczestniczących w warsztatach. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z okresu przedawnienia roszczeń, 

natomiast w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę dane 

osobowe będą przetwarzane przez okres w którym zgoda była udzielona. 

8. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej 

osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. W dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.  

W przypadku danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f). przysługuje prawo do sprzeciwu. MARR 

S.A. wówczas nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu zarejestrowania 

uczestnika warsztatów. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością wzięcia 

udziału w wydarzeniu. 

12. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w związku  

z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a także z każdej chwili 

osobie która udzieliła zgody przysługuje prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

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

wycofaniem. 

13. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

MARR S.A., w tym profilowaniu. 

§6 

Przepisy końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie. 



  
 
 

 

2. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika. 

3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo 

do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia na inny termin organizowanego 

wydarzenia. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy prawa wspólnotowego Unii 

Europejskiej. 

5. W przypadku sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. 

6. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej wydarzenia  

tj. www.marr.pl/warsztaty/ 


