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Obowiązki Organizatora
Organizator zapewnia w cenie warsztatów noclegi w pensjonacie Gościniec Horb. 
Organizator zapewnia w cenie warsztatów wyżywienie zgodnie z podanym programem warsztatów. 
Organizator zapewnia opiekę dla uczestników w trakcie trwania zajęć teoretycznych jak i również nocnych zajęć 
praktycznych. 
Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek 
bez zwrotu zapłaty za warsztaty.
Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe 
podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zajęć. 
Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji 
wykonanych zdjęć na stronach www, forach oraz mediach społecznościowych w celu promocji warsztatów. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, w którym odbędą się Warsztaty lub ich całkowitego odwołania w 
przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub z innych, niezależnych od Organizatora powodów. W przypadku 
odwołania Warsztatów zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od informacji o odwołaniu Warsztatów. 
O wszelkich zmianach, a w szczególności terminie Warsztatów Organizator będzie niezwłocznie informował Uczestników. 
Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest zmiana programu Warsztatów na 
życzenie uczestników lub gdy prowadzący uzna, że konieczne jest poświęcenie większej ilość czasu na jakieś konkretne 
zagadnienie.  

Obowiązki uczestnika 

Uczestnik ma obowiązek przestrzegać regulaminu Warsztatów oraz instrukcjom Prowadzących Warsztaty. 
Uczestnik ma obowiązek stawić się na Warsztatach w dobrym humorze :) 
Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi swojego aparatu, który będzie zabierał ze sobą na Warsztaty.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad zachowania porządku, poszanowania innych 
Uczestników Warsztatów. 
Uczestnik, który będzie się zachowywał w sposób niekulturalny, będzie przeszkadzał innym Uczestnikom  lub 
prowadzącemu, może zostać usunięty z Warsztatów bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty. 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane swoim zamierzonym działaniem względem 
innych Uczestników, Organizatora lub Pensjonatu, w którym odbywać się będą Warsztaty.    
Uczestnik Warsztatów udziela pozwolenia na bezpłatne publikowanie swoich zdjęć wykonanych podczas warsztatów 
na stronach www, forach oraz mediach społecznościowych w celu promocji warsztatów. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych 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”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Warsztatów astrofotogra�i 
„Szlakiem gwiazd” jest P.P.U.H EXtream z sidzibą w Lesznie przy ul.Estkowskiego 35
2. Inspektorem ochrony danych w P.P.U.H. EXTREAM  jest Pan Michał Kałużny, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
wysyłając email na adres michal@kaluzny.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji warsztatów wymienionych w pkt. 1.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych może być pensjonat „Gościniec Horb” mieszczący się w Strzebowiska 27, 38-608 Wetlina.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia, 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. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Warsztatach astrofotogra�i „Szlakiem 
gwiazd”. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w w/w warsztatach.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie pro�lowania.
Zgoda jaką muszą odesłać uczestnicy
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