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REGULAMIN UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE  
„KUCHENNE REWELACJE MATEMATYCZNE” 

 
 

1. Projekt realizowany jest przez Fundację Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat zwaną dalej „Organizatorem”  

w terminie 25.10- 05.12.2021 i finansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach zadania Miejski 

Program Mikrograntów 2021 realizowanego przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. 

2. Inicjatywa zakłada przeprowadzenie trzech warsztatów kuchenno - matematycznych dla 9 dzieci z klas 1-2 

uczęszczających do łódzkich szkół podstawowych oraz 9 wychowanków Fundacji Kolorowy Świat. 

3. W warsztatach mogą uczestniczyć dzieci mieszkające w Łodzi. 

4. Warsztaty odbędą się w terminach: 10,17,24.11.2021 w godzinach 17-19  w pracowni kulinarnej Fundacji 

Kolorowy Świat przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi. 

5. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

6. Zapisy na warsztaty odbywać się będą za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

Organizatora https://www.kolorowyswiat.org/pl/kuchenne-rewelacje-matematyczne Dziecko zgłasza rodzic 

lub opiekun prawny. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od dnia 28.10.2021 roku. Zgłoszenia 

przyjmowane będą maksymalnie do dwóch dni przed każdym z warsztatów tj.:  

 dla warsztatów odbywających się w dniu 10.11.2021 – zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 

08.11.2021;  

 dla warsztatów odbywających się w dniu 17.11.2021 – zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 

15.11.2021;  

 dla warsztatów odbywających się w dniu 24.11.2021 – zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 

22.11.2021.  

W formularzu zgłoszeniowym można wybrać tylko jedną datę warsztatów, tj. dziecko może brać udział tylko 
w jednym z warsztatów.  

7. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń.  

8. O zakwalifikowaniu lub braku miejsc na warsztaty Organizator poinformuje telefonicznie oraz mailowo każdą 

osobę zgłoszoną.  

9. W przypadku rezygnacji i nieobecności na warsztatach rodzic / opiekun jest zobowiązany do poinformowania 

Organizatora co najmniej jeden dzień przed planowanymi warsztatami. 

10. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z maksymalnie 1 rodzicem / opiekunem. Rodzic /opiekun jest 

zobowiązany do przebywania na terenie pracowni kulinarnej podczas trwania warsztatów kulinarnych. 

Prowadzący warsztaty podejmują określone działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania 

zajęć, ale nie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci powstałe w trakcie trwania 

warsztatów.   

11. Każdy z rodziców / opiekunów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego dziecka, 

poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie na różnych polach eksploatacji przez Fundację 

Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi 91-457 oraz udostępnianie 

wizerunku swojego dziecka na stronach i mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi oraz 

Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani. 
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12. Wszystkie osoby obecne na zajęciach zobowiązane są do podpisania oświadczenia uczestnika wydarzenia  

w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

13. Rodzic / opiekun jest zobowiązany poinformować organizatora warsztatów o ewentualnych alergiach 

pokarmowych dziecka – uczestnika warsztatów w momencie zgłaszania uczestnictwa dziecka. 

14. Na warsztatach obowiązują maseczki ochronne oraz obuwie na zmianę.  

15. Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać mailowo: a.luczak@kolorowyswiat.org lub 

telefonicznie: 42 640 67 09 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne wypadki, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po odbywających się warsztatach spowodowane 

przez uczestników. Opiekunowie uczestników ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone 

szkody. 

17. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

zamieszczoną w niniejszym regulaminie. 

18. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizowanych warsztatów rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są 

ostateczne i niepodważalne. 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować 

wszystkich uczestników warsztatów w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie 

www.kolorowyswiat.org przed rozpoczęciem kolejnych warsztatów. 

20. Organizator nie zapewnia uczestnikom warsztatów ubezpieczenia i nie zapewnia jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku  

z uczestnictwem w warsztatach. 

21. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Kto jest administratorem Danych osobowych? 

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe 

(dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi 91-457 przy ul. Żabiej 

10/12. 

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.  

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: 

info@kolorowyswiat.org ; zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem 

Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org  

Czyje Dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy Dane osobowe uczestników warsztatów oraz dane ich rodziców lub opiekunów prawnych. 
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Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych? 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 ustalenia listy uczestników warsztatów, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do udziału w warsztatach 

zgodnie z regulaminem; 

 zorganizowania warsztatów, umożliwienia uczestnikom wzięcia udziału w warsztatach oraz obsługi biorących 

w nim udział uczestników; 

 prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalności statutowej. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych? 

 

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w warsztatach  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz niezbędność do 

wykonania umowy w zakresie zorganizowania warsztatów i umożliwienia wzięcia w nim udziału (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO). 

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO), polegający na: 

 zapewnieniu prawidłowej organizacji warsztatów, w szczególności poprzez przekazywanie uczestnikom różną 

drogą informacji o charakterze organizacyjnym; 

 zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją warsztatów; 

 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń; 

 prowadzeniu działań promujących; 

 prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalności statutowej. 

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to podstawą 

prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawo 

telekomunikacyjne. 

W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Komu przekazujemy Dane osobowe? 

 

Dane osobowe przekazujemy: 

 dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową Fundacji; 

Z uwagi na publikowanie przez nas zdjęć zawierających wizerunki uczestników warsztatów, dane osobowe będą 

mogły zostać ujawnione nieograniczonej liczbie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w 

portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami 

promocyjnymi i reklamowymi. 

- operatorowi projektu – Stowarzyszeniu Społecznie Zaangażowani w związku z koniecznością rozliczenia 

uzyskanej dotacji na realizację warsztatów. 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Jak długo przechowujemy Dane osobowe? 
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Dane osobowe przechowujemy przez okres: 

 niezbędny do realizacji projektu i umożliwienia wzięcia udziału w warsztatach, a po jej zakończeniu przez czas 

potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań; 

 niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją warsztatów,  

a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia; 

 niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu 

uzasadnionego szczególną sytuacją; 

 prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody. 

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych? 

 

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody 

w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, 

którego dokonano przed jej odwołaniem. 

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu? 

 

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy naszych 

działań promocyjnych. 

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem? 

 

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia. 

Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (www.uodo.gov.pl). 

Czy musisz podać swoje Dane osobowe? 

 

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencja ich niepodania jest brak możliwości zapisania się na warsztaty 

oraz wzięcia w nich udziału. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku jest warunkiem 

umownym, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość wzięcia udziału w warsztatach. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 
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