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Regulamin Akademii Rodzinnej 

 

1. Organizatorem Akademii Rodzinnej jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w 

Krakowie.  

2. Warsztaty w ramach Akademii Rodzinnej odbywają się raz w miesiącu, od września do czerwca. 

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

4. Instytut zastrzega sobie prawo wprowadzenia zapisów na zajęcia wymagające określonej liczby 

uczestników w celu zapewnienia odpowiedniej ilości materiałów dydaktycznych, w związku z czym 

prowadzona będzie rekrutacja uczestników z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego poprzez 

korespondencję email  (karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu). 

5. W zajęciach biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym pod opieką i za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych.   

6. Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć ponoszą opiekunowie.  

7. Każda edycja Akademii Rodzinnej kończy się piknikiem organizowanym na terenach zielonych przy 

Sanktuarium św. Jana Pawła II. 

8. Organizator udostępni regulamin Akademii Rodzinnej jego uczestnikom na stronie internetowej 

Instytutu https://idmjp2.pl w celu zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia do udziału w warsztatach. 

Ponadto regulamin Akademii Rodzinnej będzie udostępniony przez Organizatora na miejscu spotkania.  

9. Akceptacja treści regulaminu Akademii Rodzinnej jest dobrowolna i równoznaczna z przystąpieniem do 

udziału w zajęciach. W związku z czym pisemne oświadczenie uczestnika projektu o akceptacji nie jest 

konieczne z uwagi na zasadę minimalizacji zbieranych danych osobowych.  

10. Organizator projektu informuje, że w trakcie trwania warsztatów i innych wydarzeń organizowanych 

przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w ramach Akademii Rodzinnej 

mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu udokumentowania realizacji wydarzenia. 

11. Każdy z uczestników warsztatów poprzez akceptację regulaminu i udział w zajęciach w ramach 

Akademii Rodzinnej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

swojego dziecka, w tym na nieodpłatne wykorzystanie i opublikowanie wizerunku (w tym swojego 

dziecka) na stronie internetowej Instytutu https://idmjp2.pl. Osoby wchodzące na warsztaty w ramach 

Akademii Rodzinnej, w przypadku dzieci - ich rodzice lub prawni opiekunowie - dobrowolnie wyrażają 

zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Organizatora w celu dokumentacji 

wydarzeń realizowanych w ramach działalności statutowej i publikację zdjęć lub nagrania filmowego z 

realizacji zajęć na stronie internetowej Organizatora bez żądania i roszczenia w przyszłości 

wynagrodzenia za udział w fotorelacji lub zapisie filmowym. Powyższe wiąże się z rozpowszechnianiem 

wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, zgodnie z  art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  

12. Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej 

celach, nie będą uczestniczyć w fotorelacji lub zapisie filmowym o czym poinformują Organizatora. 

13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego (klauzula informacyjna) w przypadku pozyskiwania 

danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO – przetwarzanie danych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – akceptacja regulaminu.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 4.05.2016 r. i 

sprostowaniem Dz. Urz. UE L 127 z dn. 23.05.2018 r.) – zwanego RODO, informujemy:  

I. Administrator danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych, danych osobowych 
Państwa dziecka lub podopiecznego jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl . 

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą 
się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: adres do korespondencji: 
Inspektor Ochrony Danych, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus 

Tuus 30, 30-610 Kraków, adres email: iodo@idmjp2.pl . 

https://idmjp2.pl/
https://idmjp2.pl/
https://lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
https://lexlege.pl/ustawa-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych
mailto:instytut@idmjp2.pl
mailto:iodo@idmjp2.pl
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III. Cele przetwarzania danych i  podstawy przetwarzania: Administrator będzie przetwarzać 
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. a) RODO (na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), w celu realizacji 

Akademii Rodzinnej w szczególności w zakresie: organizacji warsztatów i inny zajęć w ramach Akademii 
Rodzinnej, umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w zajęciach, korespondencji email w celu pozyskania 

formularza zgłoszeniowego, dokumentacji i archiwizacji realizacji zajęć.  

Dane osobowe stanowią minimalny oraz niezbędny zakres i będą przetwarzane w celu organizacji 
i realizacji Akademii Rodzinnej na podstawie:                                                                                                                  

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów określonych w regulaminie Akademii 
Rodzinnej, 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, 

- art. 6 ust. 1 lit f) RODO, uzasadnionego interesu administratora, którym jest realizacja zajęć w ramach - 

Akademii Rodzinnej i umożliwienie uczestnikom projektu wzięcia w nim udziału, archiwizację oraz w celu 
ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

IV. Informacja o dobrowolności podania danych: Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest 

konieczne do realizacji warsztatów.  

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie brak możliwości wzięcia w warsztatach a w przypadku niepodania danych osobowych 
„wizerunkowych” będzie odmowa uczestnika warsztatów w udziale w fotorelacji lub zapisie filmowym.  

VI. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane osobowe 
Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warsztatów tj. 
do 30 dni od ich przeprowadzenia. W przypadku publikacji zdjęć lub zapisów filmowych na stronie 

internetowej Instytutu do czasu ustania przydatności lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę której dane 
dotyczą (w przypadku danych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego). 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i 

danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady 
korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

IX. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom. 

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym 

profilowania: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
profilowane, o czym mowa w art. 22 ust. 1 - 4 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 


