
Regulamin Warsztatów cukierkowych 

 w dniu 18.12.2019 r.  

  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w  

Warsztatach cukierkowych. 

  2. Organizatorem warsztatów jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno – Biblioteka 

Główna Oddział dla dzieci i młodzieży, 05-500 Piaseczno.  ul. Jana Pawła II 55  . 

3.Uczestnik warsztatów powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Skorzystanie z usługi 

oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu.  

 

Zasady i warunki uczestniczenia w  warsztatach 

1.  Udział w Warsztatach mogą wziąć wszyscy – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.   

2. Udział w warsztatach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika poprzez wypełnienie 

i podpisanie Karty zgłoszenia udziału. 

  4. Karta zgłoszenia udziału jest dostępna w  Oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej 

Biblioteki  Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 ul Jana Pawła II  lub na stronie 

www.biblioteka-piaseczno.pl/Dla czytelnika/Konkursy. 

 5. Kartę zgłoszenia udziału należy złożyć:  

a. osobiście w Oddziale dla dzieci i młodzieży  Biblioteki Głównej  05-500 Piaseczno ul. Jana Pawła II 

55 ,  

b. przesłać mailem na adres: m.strzelczyk@biblioteka-piaseczno.p 

6. Każdy Uczestnik może złożyć jedną Kartę. W przypadku większej liczby Kart niż przewiduje 

Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo do uwzględnienia tylko tych Kart, które zostały 

złożone w pierwszej kolejności (decyduje data zgłoszenia). .   

  

Przebieg warsztatów. 

1.Warsztaty cukierkowe odbędą się 18.12.2019 o godzinie 17 00 w Sali szkoleniowej Biblioteki 

Publicznej   Miasta i Gminy Piaseczno 05-500 Piaseczno ul. Jana Pawła II 55 

2. W warsztatach mogą wziąć udział osoby tylko wcześniej zapisane ,które wypełniły i dostarczyły 

karty zgłoszeniowe . 

3. Liczba miejsc ograniczona (25osób) 

4. Składniki używane w czasie warsztatów  będą pochodzenia naturalnego 

5. Każdy uczestnik warsztatów musi poinformować  o ewentualnych uczuleniach.   

mailto:m.strzelczyk@biblioteka-piaseczno.p


  

Przetwarzanie danych osobowych   

1. Administratorem danych osobowych Uczestników warsztatów jest Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.  

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja warsztatów, promocja działalności Organizatora .  

3. Dane osobowe (imię, nazwisko) będą przetwarzane za zgodą Uczestnika warsztatów do 2029 roku 

lub do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.  

 4. Dane Laureata (imię i nazwisko) będą przetwarzane, w związku z prezentowaniem pracy 

konkursowej oraz promocją Organizatora, na  jego stronie internetowej http://www.biblioteka-

piaseczno.pl, na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno/ oraz 

YouTube na kanale https://www.youtube.com/channel/UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A. W związku 

z transferem danych do serwisu Facebook oraz Google, Usługodawca informuje, że spółki przystąpiły 

do programu Tarcza Prywatności UE-USA, co zgodnie z przyjętymi postanowieniami programu 

oznacza przetwarzanie danych zgodnie z przepisami RODO:  Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC   Google LCC: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI  

5. Dane podane w Karcie zgłoszenia udziału (telefon, e-mail) pozyskane są wyłącznie do celów 

przeprowadzenia Konkursu w celu skontaktowania się z uczestnikiem. Dane zostaną usunięte po 

miesiącu od zakończenia Konkursu.   

6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.   

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług 

i w zakresie niezbędnym do tych czynności. 

 8. Uczestnikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).  

9. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mail: 

iodo@biblioteka-piaseczno.pl.  

 Postanowienia końcowe  

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka-piaseczno.pl w sposób 

umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku 

czynności.  

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy 

praw nabytych Uczestnika Konkursu.  

4. Zasady udziału i przebieg Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.  
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