REGULAMIN KULINARNYCH WARSZTATÓW RODZINNYCH ONLINE
W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU
1. W związku ze stanem epidemii Muzeum oferuje rodzinom korzystanie z bezpłatnych
warsztatów kulinarnych online (dalej: warsztaty).
2. Oferta skierowana jest do rodzin z dziećmi w wieku 6-12 lat.
3. Zgłoszenie do udziału w warsztatach rodzinnych online Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku (dalej: Muzeum) następuje poprzez przesłanie zgłoszenia mailowego na adres:
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl. Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z
zarezerwowaniem warsztatów. Potwierdzenie rezerwacji warsztatów następuje z chwilą
mailowego potwierdzenia rezerwacji przez pracownika Muzeum. Wraz z potwierdzeniem
rezerwacji Uczestnicy otrzymują instrukcję do logowania oraz link. Na dzień przed zajęciami
Uczestnicy otrzymują dodatkowe przypomnienie mailowe o warsztatach, na które się
zapisali.
4. Limit miejsc jest ograniczony.
5. Kulinarne warsztaty rodzinne online odbędą się 5.12.2020 roku.
6. Kulinarne warsztaty online będą trwały 2-2,5 godziny i odbędą się w godzinach 15.00-17.30.
7. Kulinarne warsztaty rodzinne online odbywają się na platformie ZOOM.
8. Zapisy na kulinarne warsztaty rodzinne online będą trwały od 1.12.2020 roku, od godziny
10.00, do 4.12.2020 roku, do godziny 15.00.
9. Szczegółowy opis warsztatów dostępny jest na stronie Muzeum: www.muzeumpilsudski.pl
oraz w dedykowanym wydarzeniu na profilu facebookowym Muzeum.
10. Kulinarne warsztaty rodzinne online prowadzone są przez Edukatora – pracownika lub
współpracownika Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
11. Zapisani uczestnicy są proszeni o powiadomienie Muzeum o chęci rezygnacji z udziału w
kulinarnych warsztatach rodzinnych online przed upływem terminu zakończenia zapisów.
12. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorką programu dla rodzin pod
adresem: j.janowska@muzeumpilsudski.pl.
13. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie
zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej
Muzeum oraz poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty
elektronicznej do osób, które zgłosiły swój udział w Warsztatach.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Uczestnicy biorący udział w kulinarnych warsztatach rodzinnych online:
1. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przygotowanie produktów oraz przyborów kuchennych
potrzebnych podczas kulinarnych warsztatów online, które wymienione są w opisie
warsztatów na stronie internetowej oraz w dedykowanym wydarzeniu na profilu
facebookowym Muzeum.
2. Uczestnicy proszeni są o zalogowanie się na warsztaty na 10 min przed ich rozpoczęciem i
sprawdzenie wcześniej, czy ich sprzęt umożliwia wzięcie udziału w warsztatach online.
3. W przypadku problemów z połączeniem z Internetem lub innych problemów technicznych po
stronie Edukatora, a tym samym braku możliwości przeprowadzenia warsztatów,
Uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin spotkania.
4. W sytuacjach szczególnych Muzeum ma prawo odwołać zajęcia, wówczas zostanie
Uczestnikom zaproponowany nowy termin zajęć.

5. Edukator przeznacza pierwsze 10 minut spotkania na omówienie z Uczestnikami zasad
udziału w warsztatach oraz wyjaśnienie kwestii technicznych.
6. Opiekunowie proszeni są o pozostanie z dziećmi przez cały czas trwania warsztatów.
7. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania.
8. Link do warsztatów przeznaczony jest wyłącznie dla zapisanych Uczestników; obowiązuje
zakaz przekazywania go osobom trzecim.
9. Korzystanie przez Uczestników z kamery w czasie zajęć nie jest konieczne, ale jest wskazane.
10. Zgłoszenie się na warsztaty jest równoznaczne ze złożeniem przez rodziców i/lub
przedstawicieli ustawowych Uczestnika oświadczenia, iż wyrażają zgodę na nieodpłatne i bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych prawo do wykorzystywania zdjęć/nagrań wytworów
prac powstałych podczas Warsztatów oraz opublikowania imienia i nazwiska autora oraz
miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych Muzeum, w wydawnictwach oraz na
stronach internetowych Muzeum, a także na wykorzystywanie tych zdjęć/nagrań wytworów
prac w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie,
modyfikowanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i
Intranecie.
11. Rodzice i/lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika, zgłaszając udział w Warsztatach
oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem warsztatów.
12. Uczestnik, zgłaszając się na warsztaty oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w związku ze zgłoszeniem udziału w Warsztatach, w celach wynikających z
Regulaminu warsztatów, stosownie do art. 6 ust. 1 lit a 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) – „RODO” . Klauzula informacyjna znajduje się poniżej.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.
2. W Muzeum został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
adres e-mail: rodo@muzeumpilsudski.pl.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
na podstawie udzielonej zgody. w celu przygotowania i realizacji rezerwacji na warsztaty rodzinne
online.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez
Muzeum. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w
Warsztatach.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym Podmiotom na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją
usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od końca roku
kalendarzowego w którym zakończono warsztaty, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
8.

Muzeum realizuje prawo do dostępu do treści przekazanych danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Osoba, która przekazała dane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
11. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

