Katowice, 18 czerwca 2019
Regulamin uczestnictwa w Warsztatach w ramach festiwalu Muzyka+Nauka (2019)

§ 1 Organizator
1. Warsztaty są organizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą
w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, posiadającą nr REGON: 240260206,
NIP: 954-253-68-13, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem: RIK 61/2006 (zwany dalej: „NOSPR”) w
ramach festiwalu „Muzyka + Nauka”, szczegółowo opisanego na stronie internetowej
www.nospr.org.pl
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży od lat 5 do lat 18 i/lub do pełnoletnich
uczestników w zależności od specyfiki poszczególnych warsztatów, wynikającej z programu
Festiwalu.
2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez
Opiekuna uczestników Warsztatów, który musi być osobą pełnoletnią, lub pełnoletniego
Uczestnika Warsztatów.
3. Pełnoletnie osoby i/lub opiekunowie zainteresowani wzięciem przez pozostające pod ich
opieką dzieci udziału w Warsztacie muszą dokonać rejestracji, wypełniając formularz
zgłoszeniowy, który zostanie opublikowany na stronie www.nospr.org.pl
4. Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona od 19 czerwca 2019 roku, do wyczerpania limitu
dostępnych miejsc.
§ 3 Warunki uczestnictwa w Warsztatach
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.
2. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
3. Warsztaty realizowane będą w siedzibie NOSPR w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202
Katowice.
4. Warsztaty odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego na stronie
www.nospr.org.pl
5. W trakcie Warsztatów niepełnoletni uczestnicy podlegają opiece rodzica, lub uprawnionego
Opiekuna. NOSPR nie bierze odpowiedzialności za dojazd na zajęcia i powrót uczestników do
domu.
6. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez pełnoletnich uczestników i/lub
uprawnionych Opiekunów niepełnoletnich uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz
wypowiedzi i ich fragmentów uczestników Warsztatów dla celów promocyjnych NOSPR.
Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec NOSPR z tego tytułu.
Formularz zgody na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu.
7. Rodzic lub uprawniony Opiekun niepełnoletniego uczestnika Warsztatów zobowiązani są do
pozostania w miejscu, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca realizacji Warsztatów, w
sposób nieutrudniający prowadzenia Warsztatów.

8. Pełnoletni uczestnicy Warsztatów i/lub uprawnieni Opiekunowie niepełnoletnich uczestników
Warsztatów ponoszą odpowiedzialność materialną za mienie zapewnione przez NOSPR w
ramach Warsztatów.

§ 4 Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z
4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adres e-mail, nr telefonu) jest
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha
Kilara 1, 40-202 Katowice, REGON 240260206, NIP 9542536813, wpisana do Rejestru Instytucji
Kultury pod numerem RIK 61/2006;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e -mail: iod@nospr.org.pl, tel.: 32
7325 300;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie której posiadacz abonamentu
korzysta z abonamentu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) w zakresie obejmującym imię, nazwisko, zobowiązania stron, ceny abonamentu – w celu
realizacji prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) w celu zbierania danych statystycznych związanych posiadaniem abonamentu oraz ich
analizy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania i rozliczenia umowy, a po
jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji
przez Administratora, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi
systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, archiwa państwowe,
zewnętrzne podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, administracyjne i prawne na
rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
6) Posiada Pani/Pana prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, żądania przeniesienia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO,
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
7) Podanie danych osobowych oraz podpisanie wymaganych oświadczeń jest warunkiem
zawarcia umowy.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Wysyłając do NOSPR formularz zgłoszeniowy pełnoletni uczestnicy i/lub uprawnieni
Opiekunowie niepełnoletnich uczestników Warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w nim zawartych w zbiorze danych o uczestnikach Warsztatów przez
Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha
Kilara 1, 40-202 Katowice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celu przeprowadzenia Warsztatów.
NOSPR informuje, że pełnoletni uczestnicy Warsztatów i/lub uprawnieni Opiekunowie
niepełnoletnich uczestników Warsztatów mają prawo wglądu, wnoszenia poprawek oraz
usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.
2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w Warsztatach i biorąc w nich udział
pełnoletni uczestnicy i/lub uprawnieni Opiekunowie niepełnoletnich uczestników Warsztatów
podporządkowują się postanowieniom niniejszego Regulaminu i akceptują je.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania.
Rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach co najmniej 3 dni
przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem odwołania Warsztatu są
nieprzewidziane zdarzenia losowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu.
5. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: www.nospr.org.pl.

