OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w warsztatach Wszyscy jesteśmy detektywami –
warsztaty filmowo-detektywistyczne Mariusza Korycińskiego („Zasady Uczestnictwa”)
§ 1 Organizator i przedmiot warsztatów
1. Warsztaty są organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, z
siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 3/5; 02-739 w Warszawie („FINA” lub „Organizator”) dnia 6
kwietnia, ramach Wydarzenia „16. Święto Niemego Kina”, które odbędzie się w dniach 4
-7 kwietnia 2019.
2. W trakcie warsztatów Uczestnicy zapoznają się z etapami pracy detektywistycznej.
Zadanie będzie polegało na rozwiązaniu zagadki związanej z pewnym polskim filmem. Na
podstawie śledztwa przeprowadzonego w grupach i analizie wycinków prasowych,
statystyk oraz fragmentów filmów, Uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić
najbardziej prawdopodobną tezę. Rozwiązanie zagadki będzie wymagało wiedzy na
temat polskiego i światowego filmu.
3. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów jest: Zespół
organizacji wydarzeń, bog@nina.gov.pl, +48 22 380 49 95
§ 2 Warunki uczestnictwa w warsztatach
1. Warsztaty są organizowane dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych ,
zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Akceptacja Zasad Uczestnictwa jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu przez FINA warsztatów na warunkach
określonych w Zasadach Uczestnictwa. Mając na uwadze okoliczność, że liczba
dostępnych miejsc na warsztatach jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność
zgłoszeń (ust. 5 poniżej), zgodnie z art. 89 k.c. ww. umowa cywilnoprawna jest zawierana
pod warunkiem, że limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
3. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i
zakwaterowania Uczestników lub ich opiekunów.
4. Opiekunowie zainteresowani wzięciem przez ich dzieci udziału w warsztacie powinni
wysłać elektronicznie do FINA do dnia 6 kwietnia 2019 roku, wypełniony formularz
zgłoszeniowy, który znajduje się na podstronie www.nina.gov.pl. Po zweryfikowaniu
zgłoszenia osoba odpowiedzialna ze strony FINA przesyła potwierdzenie rejestracji.
5. O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu rejestracyjnym. W sytuacji
niewypełnienia wszystkich pól zgłoszenie nie zostanie zaakceptowane.
7. Warsztaty realizowane będą w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu
Audiowizualnego, budynek A (FINA) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie.
8. Warsztaty będą odbywać się dnia 6 kwietnia w godzinach 11:00-14:00.
9. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona i wynosi 20 osób.
10. Uczestnicy powinni zgłaszać się na warsztaty punktualnie.
11. Uczestnictwo jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestników
nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego
rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi (lub ich fragmentów) Uczestników

warsztatów dla celów informacyjnych i promocyjnych FINA, w ramach wydawnictw
audiowizualnych, drukowanych, zamieszczanych na stronach internetowych, w mediach
społecznościowych Organizatora, (YouTube, Instagram, Facebook) oraz na prezentacjach
(konferencjach, seminariach) 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.
12. Udział w warsztatach jest równoważny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na
wykorzystywanie dla celów informacyjnych i promocyjnych przez FINA materiału
stworzonego przez Uczestników podczas warsztatu w sposób określony w ust.11.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa
1. W trakcie trwania warsztatów w przestrzeni sali warsztatowej może przebywać
jednocześnie 20 Uczestników warsztatów.
2. Uczestnicy korzystający ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora są za niego
odpowiedzialni. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego
użytkowania odpowiedzialna jest osoba z niego korzystająca lub, w przypadku dzieci,
rodzic/opiekun prawny.

§

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 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,
udostępnionych w ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w warsztatach jest 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 Uczestników
warsztatów: imię i nazwisko dziecka, adres e-mail, wizerunek (dane wymagane w formularzu
rejestracyjnym oraz dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania warsztatów).
4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu warsztatów przez FINA na warunkach
określonych w Zasadach Uczestnictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz realizacji prawnie
usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń

przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f)
RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy
cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z
ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
6. Odbiorcą danych Uczestnika 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; lub (ii) podmioty
upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie
określonym w ust. 3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
zawarcia umowy cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu warsztatów przez FINA na
warunkach określonych w Zasadach Uczestnictwa.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w warsztatach Uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie uczestników
zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszych Zasad Uczestnictwa, który
akceptują.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów warsztatów, o czym powiadomi
niezwłocznie na stronie internetowej.
3. Zasady Uczestnictwa dostępne są w siedzibie FINA oraz na stronie internetowej
www.nina.gov.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian Zasad
Uczestnictwa 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 numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Zasad Uczestnictwa.

