
Regulamin Warsztatów „Zaśpiewam Panu” – edycja Pręgowo 2023 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest dokonanie rejestracji internetowej 
oraz uiszczenie opłaty. Po wpłynięciu opłaty, uczestnik otrzyma potwierdzenie 
uczestnictwa. 
Opłata za warsztaty jest bezzwrotna.  
2. Warunkiem uczestnictwa osób poniżej osiemnastego roku życia jest pisemna 
zgoda rodziców/opiekunów - formularz dostępny pod regulaminem.  
3. Uczestnik po przybyciu na warsztaty i zgłoszeniu się do miejsca rejestracji 
otrzyma identyfikator oraz śpiewnik.  
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilno-prawnej za uczestników 
warsztatów.  
5. Uczestnik wyraża zgodę ̨na publikowanie przez organizatorów filmów i zdjęć z 
warsztatów na których będzie widniał jego wizerunek.  
6. Uczestnik zobowiązuje się ̨do przestrzegania powyższych punktów regulaminu. 
W przypadku łamania zasad regulaminu, organizatorzy mają prawo odmówić takiej 
osobie dalszego uczestnictwa w warsztatach bez możliwości odwołania się.  
7. Prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności stowarzyszenia 
MUZYKALITURGICZNA.PL    zamieszczoną pod regulaminem. 
 
Gdańsk, 12.03.2023  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
W WARSZTATACH MUZYKI LITURGICZNEJ „Zaśpiewam Panu” – edycja Pręgowo 2023 

 
........................................................................................ 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)  
 
........................................................................................ 
(adres)  
 
......................................................................................... 
(telefon kontaktowy)  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego  
 
............................................................................................................  
(imię i nazwisko uczestnika warsztatów)  
 
w Warsztatach Muzyki Liturgicznej „Zaśpiewam Panu” organizowanych w Pręgowie  
w dniach 21-23.04.2023  
Proszę wybrać jedno z poniższych: 
r  biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w warsztatach 
r  na czas warsztatów, opiekunem mojego dziecka ustanawiam  
 
................................................................................................................  
(imię i nazwisko opiekuna) 
 
................................................................................................................. 
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 
 
Miejscowość   ..............................                                            dnia ..........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk  
NIP 9571102371 REGON 369601297 

Informacja o ochronie danych osobowych (RODO) w stowarzyszeniu MUZYKALITURGICZNA.PL 

Stowarzyszenie MUZYKALITURGICZNA.PL realizuje projekty gdzie do ich realizacji niezbędne są Twoje 
dane kontaktowe. Zapewniamy, że są one przechowywane w sposób bezpieczny.  
Podczas rejestracji na naszej stronie wymagamy jedynie podania adresu mail, reszta danych jest 
dobrowolna i Ty decydujesz o tym jakie dane chcesz nam podać. Możesz też w każdej chwili usunąć swoje 
konto i tym samym swoje dane. 

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie MUZYKALITURGICZNA.PL  
z siedzibą w Gdańsku 80-236, przy Al. Grunwaldzka 5, NIP 9571102371, REGON 369601297 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000721131. 

Cel przechowywania Twoich danych. Na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO i na podstawie 6 ust.1 lita 
RODO. Rozporządzenie 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). Dane będą przechowywane w następujących celach: 
- umożliwienia rejestracji a następnie (zapisów) uczestnictwa w przeprowadzanych przez nas projektach, 
- umożliwienia nam  kontaktu z uczestnikami tych wydarzeń w sprawach organizacyjnych, 
- przekazywania informacji o planowanych projektach, 
- umożliwienie komunikacji w innych sprawach zgłaszanych przez uczestników. 

Udostępnianie Twoich danych osobowych.  
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko my i upoważnione przez nas osoby odpowiedzialne za 
proces organizacji naszych przedsięwzięć i projektów. W przypadku zawierania umów cywilno-prawnych 
będą one udostępnione biuru rachunkowemu prowadzącemu naszą księgowość. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych.  
Przechowujemy Twoje dane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania i termin 
przedawnienia roszczeń z nimi związanych.   
W każdej chwili masz możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych likwidując swoje konto. 

Prawa jakie Ci przysługują.  
W związku z przetwarzaniem udostępnionych nam danych osobowym przysługują następujące prawa:  
- prawo do ich dostępu, 
- prawo do ich aktualizacji, poprawy ewentualnych błędów, 
- prawo do ich usunięcia, 
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

W każdej chwili możesz wysłać do nas na adres:    kontakt@muzykaliturgiczna.pl 
prośbę o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. 

Inne  informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych:  
- dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu, 
- nie będzie wobec Ciebie wydana żadna decyzja oparta na zautomatyzowanym systemie, 
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych to skontaktuj się z nami: 
kontakt@muzykaliturgiczna.pl    
lub listownie:  Stowarzyszenie muzykaliturgiczna.pl,   Gdańsk 80-236,  Al. Grunwaldzka 5 
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