
Grupa Fotograficzna - karta zgłoszenia

Imię i nazwisko uczestnika ...........................................................................................................

Nr telefonu (Rodzica/Opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej *) ..............................................

Data zgłoszenia ..............................

Oświadczenia uczestnika:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

W związku z uczestnictwem w zajęciach stacjonarnych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych 
w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, 
w celach i zakresie niezbędnym do realizacji w.w. zajęć. Ponadto udzielam zgody na podanie moich danych osobowych
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w razie wystąpienia u mnie objawów Covid-19.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (zamieszczoną drugostronnie) dot. przetwarzania danych osobowych 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
spowodować brak możliwości udziału w ofercie MOK Orzesze.

…………………………………………….………………. 
(czytelny podpis) 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*/ na rejestrowanie mojego wizerunku*)          /  mojego dziecka *)  
(zaznacz  odpowiednio)  podczas  zajęć  stacjonarnych  organizowanych  przez  MOK  Orzesze  w  ………….roku  w  celu  jego
umieszczenia i publikowania na stronie internetowej MOK Orzesze oraz na fanpage MOK Orzesze na Facebook. Wizerunek
będzie przetwarzany w celach informacyjnych i w ramach działań promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury.

 Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów filmowych z moim* / mojego
dziecka * wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do momentu odwołania zgody. Zgoda obejmuje wy-
korzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału audio/video, tylko w sytuacjach wyżej określo-
nych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez MOK Orzesze. 
W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed 
jej wycofaniem.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolności do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją 
rozumiem.
*/zaznaczyć właściwe 

Załącznik do regulaminu zajęć

……………………………..………………..………
Imię i nazwisko uczestnika

……………………………, …………….…………...
Orzesze, dnia telefon/mail

Oświadczenie 
o akceptacji postanowień regulaminów 

Zapoznałem się z treścią Regulaminu zajęć oraz Regulaminu organizacyjnego w czasie epidemii Covid-19 
i przyjmuję je do wiadomości i stosowania.  Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie
danych może spowodować brak możliwości korzystania z oferty MOK. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i mam
zdolności do czynności prawnych,  zapoznałem/am się z ich treścią i w pełni ją rozumiem.  (W imieniu uczestnika
niepełnoletniego oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. )

…………………………………………………………..…… 
(czytelny podpis uczestnika/rodzica)



Klauzula informacyjna 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby ochrony przed COVID-19.

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000), że:

1. Administratorem podanych przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą 
w Orzeszu ul. Rynek 1, e-mail: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.

2. W Miejskim Ośrodku Kultury został powołany inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod
numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie 
przeciwdziałania pandemii  koronawirusa (COVID-2019) i  zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci  i  osób przebywających na
terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO -w zakresie podejmowania czynności  zapobiegawczych lub kontrolnych, w tym polegających na
pomiarze  temperatury  w  oparciu  o  wytyczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  (GIS),  Ministerstwa  Zdrowia  (MZ)  oraz
Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz w oparciu o wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla domów, centrów i ośrodków kultury. 
b) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami 
w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia.

4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (w przypadku
zaistnienia sytuacji wymagającej przesłania takich danych –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz inne organy upoważnione z mocy
prawa. 

5. Dane osobowe będą przez MOK Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. 
archiwizowania dokumentacji w tym przez okres trwania zagrożenia epidemicznego spowodowanego chorobą COVID-19. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do ich przenoszenia.

7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Pozyskane  dane  nie  będą  nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany ani profilowane  ani  przekazywane  do  krajów
trzecich, w tym do organizacji międzynarodowych. 

9.  Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  skorzystania  z  oferty  kulturalnej  MOK,  jednakże  brak  danych  wskazanych  w
procedurach bezpieczeństwa MOK (na czas pandemii COVID oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych. 

10.Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. W celu skorzystania 
z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe
wskazane zostały powyżej.

mailto:iod@orzesze.pl
mailto:adm@mok-orzesze.pl


Regulamin zajęć - pracownia fotograficzna 

I. Postanowienia ogólne:

1. Zajęcia są nieodpłatne i należą do statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu zwanego w dalszej części 
Organizatorem. Ich celem jest popularyzowanie fotografii i promowanie twórczego spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek zapoznać się i stosować do niniejszego regulaminu. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu i złożenie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. W imieniu 

osób niepełnoletnich regulamin z załącznikami podpisują rodzice (opiekunowie prawni).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników biorących udział w warsztatach i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK. 
7. Informacje można uzyskać pod nr tel. 32/2213508. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą ukazywały się na stronie MOK: 

www.mok-orzesze.pl, www.facebook.com/mokorzesze oraz będą przekazywane przez instruktora prowadzącego.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykreśleniem z listy uczestników.
9. Regulamin może ulec zmianie. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Orzeszu.

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach

1. Pracownia nie jest przeznaczona do działalności komercyjnej.
2. W pracowni obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków, alkoholu, środków odurzających itp.
3. Zajęcia na sali odbywają się pod nadzorem i w obecności instruktora, który otwiera pracownię na czas trwania zajęć. 
4. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora.
5. Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz, że nie weźmie w nich udziału w razie 

wystąpienia u niego objawów choroby i zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Miejski Ośrodek Kultury. 
6. Uczestnik wyraża zgodę / nie wyraża zgody* (proszę skreślić właściwe) na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej w razie

uzasadnionej konieczności (np. wypadek, wezwanie karetki pogotowia).
7. Zabrania się udostępniania sprzętu osobom trzecim, którzy nie są członkami Grupy Fotograficznej ,,eF’’.
8. Miejski Ośrodek Kultury nie zapewnia aparatów fotograficznych potrzebnych do udziału w zajęciach, każdy uczestnik pracuje 

na własnym sprzęcie.
9. Korzystanie z wyposażenia będącego w posiadaniu MOK jest bezpłatne ale powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami

instruktora prowadzącego zajęcia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, z zapewnieniem szczególnej dbałości 
o bezpieczeństwo przebywających tam osób i zachowania porządku na sali.

10. Instruktor  oraz uczestnicy zajęć/warsztatów fotograficznych odpowiedzialni są indywidualnie za stan używanego sprzętu
będącego na wyposażeniu pracowni:

- wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz nieprawidłowości w jego działaniu należy zgłaszać instruktorowi natychmiast po 
  stwierdzeniu usterki,
- w przypadku utraty, zdekompletowania lub zniszczenia sprzętu spowodowanego nieprawidłowym użytkowaniem (niezgodnym 
  z właściwościami, przeznaczeniem sprzętu oraz dobrymi praktykami w zakresie używania sprzętu fotograficznego 
  i multimedialnego) uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność finansową,
- wartość odpowiedzialności finansowej jest ustalana w oparciu o wartość nabycia sprzętu z uwzględnieniem stopnia zużycia lub 
  kosztu naprawy,
- awaria lub zużycie wyposażenia pracowni, które nastąpią podczas normalnego użytkowania nie mogą być interpretowane jako 
  zniszczenie ale jako naturalne zużycie w toku bieżącej eksploatacji.

11. Każdy uczestnik korzystający z pracowni zobowiązany jest do pozostawienia porządku po zakończonych zajęciach. 
12. MOK Orzesze nie odpowiada za prywatne rzeczy pozostawione na sali oraz za ich zagubienie.
13. Prawa autorskie oraz dane osobowe:
a. Uczestnikom przysługują prawa autorskie do fotografii wykonanych w ramach zajęć fotograficznych.
b. Prawa autorskie i inne prawa do utworów fotografowanych podczas zajęć fotograficznych (prawa autorskie do kompozycji, 

prawo do wizerunku modeli/-ek) przysługują odpowiednim osobom trzecim. 
c. Uczestnik zobowiązuje się korzystać z fotografii z poszanowaniem praw osób trzecich, a w przypadkach gdy jest to 

konieczne uzyskiwać od nich stosowną zgodę lub licencję. W przypadku, gdy osoba trzecia podniesie wobec MOK Orzesze 
roszczenia związane z wykorzystaniem fotografii przez Uczestnika, MOK Orzesze będzie uprawniony do wystąpienia wobec 
Uczestnika z odpowiednim roszczeniem odszkodowawczym.

d. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację przez MOK Orzesze na stronie internetowej www.mok-orzesze.pl oraz na 
portalach społecznościowych Facebook i Instagram fotografii wykonanych przez niego w trakcie trwania zajęć fotograficznych 
z oznaczeniem imienia i nazwiska ich autora.

e. Uczestnicy zajęć w pracowni fotograficznej zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do 
wszystkich swoich prac powstałych podczas zajęć fotograficznych na polach eksploatacji:
- publikacja w wydawnictwach, folderach, kalendarzach i drukach reklamowych MOK Orzesze,
- eksponowanie na wystawach organizowanych przez MOK Orzesze zarówno w jego siedzibie jak i poza nią, 
- wprowadzanie do pamięci komputerów i wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
- publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych. 

http://www.mok-orzesze.pl/
http://www.facebook.com/mokorzesze
http://www.mok-orzesze.pl/


Regulamin Organizacyjny 
w Czasie Epidemii Covid-19

na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOK nr 10/2020 z dnia 12.10.2020

1. Na teren MOK mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą 
wejść osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo 
sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Na terenie placówki poruszamy się obowiązkowo w maseczce (dorośli i dzieci powyżej 5 roku życia).
3. Można wejść tylko po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk (dozownik znajduje się przy wejściu) oraz zmierzeniu  temperatury - 

dotyczy uczestników zajęć oraz interesariuszy przebywających na terenie ośrodka powyżej 15 min.
4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5m (nie dotyczy członków rodziny) oraz ograniczenie poruszania się po obiekcie.

Nie ma możliwości wejścia do budynku poza wyznaczone stanowisko bez zgody pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury. 
5. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż uczestnicy zajęć, instruktor, 

ew. pracownik obsługi.
6. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe,  przedmiotów wyposażenia  niezbędnych do sprawnej 

i skutecznej realizacji zajęć. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca się pożyczać przedmiotów innych uczestników. 
Przedmioty używane wspólnie są odkładane do wydzielonego pojemnika i dezynfekowane, o ile nie są to materiały jednorazowe. 

7. W związku z ograniczeniami dotyczącymi korzystania z wspólnej szatni,  nie ma możliwości jej użytkowania. Okrycie wierzchnie
należy zabierać ze sobą na zajęcia. 

8. Osoby, które nie dostosują się do regulaminu nie będą mogły skorzystać z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury.


