REGULAMIN WYDARZENIA
„NOC ZAWODOWCÓW 2019 Edycja 2.0”
Koło, 04.10.2019
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w „NOCY ZAWODOWCÓW
2019 Edycja 2.0” zwanej dalej „Wydarzeniem”.
2. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie z siedzibą przy ul. Sosnowej 14, 62-510 Konin, tel. (63) 240 63 05, e-mail:
sekretariat@cwrkdiz.konin.pl zwane dalej „Organizatorem”.
3. Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
4. Współorganizatorami Wydarzenia są:
- Starostwo Powiatowe w Kole z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, tel. (063) 261 78 36, e-mail:
starostwo@starostwokolskie.pl
- Zespół Szkół Technicznych z siedzibą przy ul. Kolejowej 11 , Koło 62-600, tel. (063)26 17 900, e-mail:
szkola@zst-kolo.pl
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni z siedzibą przy
ul. Wojska Polskiego 2a, 62-300 Września, tel. (061) 436 49 59, e-mail, wsckuwrzesnia@interia.pl
- Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie z siedzibą przy
ul. Przemysłowej 4 , 62-510 Konin tel. (063) 242 42 15, mail: sekretariat@wsckziu-konin.pl;
- Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27 , 62-600 Koło, tel. (063) 22 81 222, e-mail:
pokl@praca.gov.pl
- Konińska Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Zakładowej 11, 62-510 Konin, tel. 63 245 880, e-mail:

kig@kig.konin.pl
- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zoo z siedziba przy ul. Energetycznej 11, 62-600 Koło, tel. 63 27
20 835, e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., z siedzibą przy ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin,
tel. 63 242 20 11, e-mail; sekretariat@pkskonin.pl
- Cech Rzemiosł Różnych w Kole, z siedziba przy ul. Włocławskiej 7, 62-600 Koło, tel; 63 272 09 51, e-mail:
kolocech1@wp.pl
- Wood-Mizer Industries sp. zo.o, z siedzibą przy ul. Nagórnej 114, 62-600 Koło, tel: 63 63 26 000, e-mail:
sales@woodmizer.eu
- Jemsushi z siedzibą przy ul. Kleczewskiej 25,62-510 Konin, tel: 63 245 58 38,
- Park Makiet Mikroskala z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 20H, 62-500 Konin, tel: 63 243 70 37, e-mail:
biuro@mikroskala.eu
zwani dalej „Partnerami”.
5. Organizacja Wydarzenia służy realizacji celów statutowych Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie.
§2
ORGANIZACJA WYDARZENIA
1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba przebywająca w miejscu organizacji Wydarzenia,
w szczególności uczniowie i nauczyciele szkół, rodzice oraz inni przedstawiciele ze strony Organizatora
i Partnerów Wydarzenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz:

I.
II.

3.

4.
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7.
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fakt posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub
fakt posiadania ograniczonej zdolności do czynności prawnych oraz akceptacji opiekuna prawnego woli
wzięcia udziału w Wydarzeniu (przez akceptację opiekuna prawnego rozumie się zgodę na akceptację
niniejszego Regulaminu w rozumieniu art. 15 – 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny)
lub
III.
uczestnictwo w Wydarzeniu w towarzystwie i pod opieką opiekuna prawnego.
Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez wejście w obszar pomieszczeń, w których Wydarzenie
będzie się odbywało na terenie Zespołu Szkół Technicznych z siedzibą przy ul. Kolejowej 11 w Kole, w czasie
trwania Wydarzenia lub w czasie poprzedzającym jego rozpoczęcie.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.
Wydarzenie odbędzie się dnia 4 października 2019 w godzinach 17.00 - 21.00.
Miejscem organizacji Wydarzenia jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą przy ul. Kolejowej 11.
Celem Wydarzenia jest promocja kształcenia branżowego i technicznego na terenie powiatu kolskiego wśród
uczniów, którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjno - zawodowej.
Program Wydarzenia obejmuje m.in.: mini warsztaty zawodowe, doradztwo zawodowe, spotkanie
z rzemieślnikami i praktykami.
Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych z terenu powiatu kolskiego
i miasta Koła.
Uczniowie będą uczestniczyć w Wydarzeniu na zaproszenie Organizatora i na czas Wydarzenia pozostaną pod
opieką opiekunów wytypowanych ze szkoły, do której uczęszczają lub pod opieką rodziców.
Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż., obowiązujących na
terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie.
§3
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

1. W czasie trwania Wydarzenia zbierany będzie materiał wideo i fotograficzny przez Organizatora oraz
Partnerów.
2. Materiał ten może zawierać wizerunek uczestników Wydarzenia w zakresie oraz jakości pozwalającej na
identyfikację tych osób.
3. Wizerunek taki stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 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) (dalej RODO i podlega prawnej ochronie.
4. Materiał wideo oraz fotograficzny będzie zbierany przez personel oddelegowany do tego celu przez
Organizatora, jak również, niezależnie, przez osoby działające na rzecz Partnerów Organizatora.
Na Wydarzeniu obecne będą również media, których działalność realizowana jest w oparciu
o odrębne przepisy.
5. Szczegółowy wykaz Partnerów Organizatora, zawierający również dane kontaktowe służące do kierowania
ewentualnych wniosków lub zapytań w zakresie danych osobowych znajduje się w § 1 pkt. 4
6. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, w zakresie materiału
fotograficznego i wideo zbieranego przez niego i na jego rzecz.
7. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorem można się skontaktować
poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@cwrkdiz.konin-pl, telefonicznie pod numerem 63 243 63 05
lub pisemnie na adres jego siedziby.
8. Organizator powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z art. 37 RODO). Wiadomości
do IOD prosimy kierować na adres e-mail:.
9. W związku z uczestnictwem w Wydarzeniu, może dojść do utrwalenia wizerunku w postaci materiału wideo
lub fotograficznego. Nie dojdzie natomiast do zbierania innych danych osobowych.

10. Wizerunek ten może zostać opublikowany w charakterze filmu lub fotorelacji w Internecie,
a konkretnie na kanale Organizatora w serwisie YouTube, na fan page’u Organizatora w serwisie Facebook
oraz na stronie internetowej Organizatora.
11. Celem tej publikacji będzie wyłącznie realizacja statutowych zadań Organizatora wskazanych w § 1.
12. Organizator dołoży wszelkich starań w celu takiego wykadrowania zdjęć i ujęć oraz takiego doboru materiału
podlegającego publikacji aby publikacja ta nie naruszyła dóbr osobistych uczestników Wydarzenia.
13. Zbieranie oraz wykorzystywanie informacji stanowiących prawnie chronione dane osobowe opiera
się na następujących podstawach:
a) robienie zdjęć, nagrań wideo oraz ich późniejsza obróbka i selekcja realizowane są w zakresie
niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) publikacja materiału w Internecie służy realizacji celów statutowych Organizatora (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. e RODO).
14. Każdemu Uczestnikowi wydarzenia przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych,
a Organizator oświadcza, że dołoży starań w celu ich należytej oraz terminowej realizacji.
15. Prawami tymi są:
a) prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii),
b) prawo do wezwania administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
c) prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przeniesienia danych (przekazania ich kopii innemu podmiotowi),
e) prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
16. Zawiadamiamy, że z powyższych praw wolno korzystać zarówno w stosunku do całości, jak i tylko części
posiadanych przez Organizatora zdjęć lub nagrań (np. wolno prosić o usunięcie konkretnego zdjęcia z foto
recenzji).
17. Z uwagi na fakt, że Organizator nie posiada dodatkowych informacji, które pozwoliłyby mu na ustalenie
wizerunku osoby na podstawie jej imienia i nazwiska (zgodnie z art. 11 ust. 1 RODO),w celu skorzystania
z powyższych praw, Organizator prosi o wskazanie konkretnych zdjęć lub przedziału czasowego nagrania,
którego wniosek dotyczy.
18. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, który zostanie opublikowany, będą
przetwarzane przez okres 5 lat. Pełen zebrany materiał będzie przez Organizatora selekcjonowany i obrabiany
nie dłużej niż przez dwa miesiące.
19. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
20. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych powodów.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora oraz w miejscu organizacji
Wydarzenia.
3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do których
mogłoby dojść podczas Wydarzenia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2019r.

