REGULAMIN WARSZTATÓW FILMOTEKI SZKOLNEJ 2019/2020 („Regulamin”)
§ 1 Organizator
1. Organizatorem Warsztatów w ramach programu Filmoteka Szkolna, które odbędą się w roku szkolnym
2019/2020 („Warsztaty”) jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, z siedzibą przy ul.
Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 w Warszawie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 102/2017 („FINA” lub „Organizator”).
2. Do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji Warsztatów wskazany jest Zespół Edukacji Filmowej,
e-mail: filmotekaszkolna@fina.gov.pl.
§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa
1. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych („Uczestnik”) i ich
opiekunów – nauczycieli („Opiekun grupy”), którzy biorą udział w programie Filmoteka Szkolna na rok
2019/2020.
2. Opiekun grupy zainteresowany zgłoszeniem uczniów do udziału w Warsztatach, powinien wypełnić
właściwy elektroniczny formularz zgłoszeniowy („Formularz”), który znajduje się na stronie
www.filmotekaszkolna.pl. Po zweryfikowaniu Formularza osoba odpowiedzialna ze strony FINA przesyła
potwierdzenie rejestracji.
3. Minimalna liczba Uczestników wynosi 15 osób.
4. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
5. Liczba Warsztatów jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału przysługuje szkołom, które nie uczestniczyły
w warsztatach organizowanych w ramach programu Filmoteka Szkolna w danym roku szkolnym.
6. Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany
w Formularzu.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Opiekuna
grupy i taka akceptacja jest równocześnie potwierdzeniem wyrażenia zgody na uczestnictwo w
warsztatach Uczestników przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy polegającej na
zorganizowaniu Warsztatów przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Każdy Opiekun grupy potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i udziela wymaganych zgód wypełniając
Formularz.
4. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i udziela
wymaganych zgód, podpisując oświadczenie (Załącznik nr 1). Opiekun grupy zobligowany jest dostarczyć
Organizatorowi podpisane oświadczenia wszystkich uczniów w dniu Warsztatów.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd na Warsztat i powrót Uczestników do szkoły lub
domu.
6. Uczestnicy po odbytych Warsztatach zobowiązani są do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej
Warsztatów, przedstawionej im przez Organizatora.
7. Organizator ma prawo do skrócenia czasu trwania Warsztatów bądź ich odwołania z ważnych powodów,
tj. w szczególności gdy będzie to spowodowane siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz
komfortowego dla uczestników przebiegu Warsztatów.
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8. Udział w Warsztatach oraz akceptacja Regulaminu są równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez
rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika i Opiekuna grupy nieodpłatnej zgody na nagrywanie,
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich
fragmentów Uczestnika i Opiekuna grupy dla celów informacyjnych i promocyjnych FINA lub Warsztatu
na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Organizatora w zakresie utrwalenia,
zwielokrotnienia, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego
wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia, nadawania i reemitowania,
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich
nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem
mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio
lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach
komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,
b. wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach
audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu
komputerowego,
c. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity, w
sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw.
simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub
zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie, z lub
bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych,
telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla
odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”,
w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,
d. wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy,
w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym
analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu w tym także w
serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,
e. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,
f. wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,
g. wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
h. wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,
i. użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.
j.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje również prawo do dokonywania wszelkich
modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami,
elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej. Rodzicom/opiekunom prawnym
Uczestników i Opiekunom grup nie przysługują żadne roszczenia wobec FINA z tego tytułu.

§ 4 Dane osobowe
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”),
administratorem danych osobowych Uczestników, Rodziców/opiekunów prawnych i Opiekunów grup,
udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Warsztatach jest Filmoteka
Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP:
5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Opiekuna grupy: imię i nazwisko,
adres e-mail, nr telefonu, dane w zakresie wizerunku i głosu, adres i dane szkoły, Rodzica/opiekuna
prawnego i Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (dane wymagane w Formularzu,
Załączniku nr 1 oraz dane pozyskiwane w trakcie trwania Warsztatów).
4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy
Organizatorem a rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika i Opiekunem grupy polegającej na
zorganizowaniu Warsztatów przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego
dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust.
1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Rodzicowi/opiekunowi prawnemu Uczestnika i Opiekunowi grupy przysługuje
prawo do cofnięcia ww. zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może
nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej
na adres e-mail: iod@fina.gov.pl.
5. Dane osobowe Uczestnika oraz Rodzica/opiekuna prawnego i Opiekuna grupy, którzy wyrazili zgodę na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w Warsztatach
będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych
terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania
dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów, przy czym obowiązuje najdłuższy okres oraz z
zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe Uczestnika ani Rodzica/opiekuna prawnego, ani Opiekuna grupy nie będą przekazywane
do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Uczestnika, Rodzica/opiekuna prawnego i
Opiekuna grupy mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora, w
celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora; (ii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
8. W oparciu o dane osobowe Uczestników i Rodziców, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
9. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi i Rodzicowi
przysługuje prawo do:
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1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia
ich przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik lub Rodzic uzna, że
Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych
właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
10. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika i Opiekun grupy przyjmują do wiadomości, że podanie danych
osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Warsztatach.
11. Rodzicom/opiekunom prawnym Uczestników i Opiekunowi grupy, w związku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach oraz wzięcie w nich udziału oznacza akceptację warunków
Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich odwołania. Opiekun
grupy zostanie poinformowany o ewentualnych zmianach co najmniej dzień przed terminem
planowanych Warsztatów, chyba, że powodem odwołania Warsztatów są nieprzewidziane zdarzenia
losowe.
3. Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie www.filmotekaszkolna.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Warsztatach. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
opublikowania na stronie internetowej www.nina.gov.pl.
5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się z FINA pod
adresem e-mail wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.
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Załącznik nr 1
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DLA UCZESTNIKA
(WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY)

Ja, niżej podpisany/-a .........................................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym/rodzicem

............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
oświadczam, że:
□ *Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Warsztatów Filmoteki Szkolnej w tym treści klauzuli
informacyjnej RODO, opublikowanym na stronie www.filmotekaszkolna.pl i go akceptuję.
□ *Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego Dziecka* jak również
głosu mojego Dziecka* w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach
audialnych powstałych podczas Warsztatów, które to materiały będą eksploatowane na zasadach
określonych w § 3, ust. 8 Regulaminu Warsztatów Filmoteki Szkolnej.
□ **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filmotekę Narodową – Instytut
Audiowizualny (FINA) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 , w celu udziału w Warsztatach w
zakresie określonym w Regulaminie.

………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA

* pole obligatoryjne
** wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach
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