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REGULAMIN WARSZTATÓW CERAMICZNYCH I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszym Regulamin dotyczy warsztatów ceramicznych organizowanych w ramach zadania 

„Mistrz Tradycji-warsztaty ceramiczne z Jackiem Adamczykiem” z programu „Kultura ludowa i 

tradycyjna 2022” finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

i prowadzonych przez Organizatora na rzecz uczestnika, zwanych dalej: „Warsztatami”.  

2. Organizatorem warsztatów jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, ul. Pomorska 1, 

77 – 230 Kępice.  

3. Miejsce prowadzenia Warsztatów: Pracownia ceramiczna ; Filia Biblioteki w Korzybiu. Ulica 

Kolejowa 4; Korzybie.  

4. Harmonogram Warsztatów zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

5. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.04.2022r.    

6. Uczestnikami warsztatów może być osoba w wieku od 10 do 14 lat, mieszkająca w Gminie 

Kepice. Osoba która się zgłasza musi wykazywać szczególne zainteresowania sztuką, głównie 

ceramiką.  

7. Konieczne będzie dostarczenie do karty zgłoszeniowej opinii wychowawcy lub nauczyciela 

plastyki, sztuki. (Załącznik numer 3) 

8. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia uczestnictwa w warsztatach, gdy: 

 Karta zgłoszeniowa złożona została po terminie,  

 Karta zgłoszeniowa została wypełniona błędnie lub niekompletnie  

 Został przekroczony limit uczestników.  

10. Warsztaty odbywają się w jednej grupie maksymalnie 8 – osobowej, w formie cyklu – 

semestru obejmującego siedem miesięcy od maja do listopada 2022 po 2,5 godziny dwa razy 

w tygodniu, siedem razy w miesiącu. Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność 

zgłoszeń.  

11. Warsztaty odbywają się w formie zajęć pozaszkolnych, w godzinach popołudniowych.  

12. Rekrutacja będzie przeprowadzona za pośrednictwem pięciu szkół podstawowych oraz przez 

media społecznościowe Gminy Kępice. Wyboru uczestników dokona komisja składająca się z 

koordynatora oraz dwóch innych pracowników Biblioteki Publicznej.  

13. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Warsztatach zostaną poinformowani telefonicznie w 

terminie do 20.04.2022r.   

14. W ramach planowanego zadania zostanie przeprowadzony cykl warsztatów z mistrzem 

ceramiki – Jackiem Adamczykiem, podczas którego uczestnicy zajęć nauczą się podstaw 

wyrabiania przedmiotów z ceramiki oraz praktycznego zastosowania rękodzieła. Dzięki 

realizacji projektu uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę oraz przede wszystkim unikalne 

umiejętności  wyrabiania przedmiotów z ceramiki. Warsztaty koncertować się będą na 

bezpośrednim przekazie opartym na praktyce Mistrz – uczniowie.  
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§ 2 

PRZEDMIOT REGULAMINU  

 

1. Niniejszy Regulamin określa relację pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem powstałe w 

związku z Warsztatami.  

2. Niepełnoletniego Uczestnika w kwestiach formalnych reprezentuje Rodzic lub Opiekun 

prawny.  

3. Założenia karty zgłoszeniowej na Warsztaty, stanowiącej załącznik nr. 2  do niniejszego 

Regulaminu, jest jednoczesne z przyjęciem Regulaminu.  

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w warsztatach.  

5. Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej o ochronie danych 

osobowych, stanowiącej Załącznik numer 4 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3 

CELE WARSZTATÓW 

 

1. Propagowanie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy o ceramice, przybliżanie 

procesów powstawania wyrobów ceramicznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności 

plastycznych, poznawanie materiałów oraz technik zdobniczych, tak jak za czasów pierwszych 

Słowian.   

2. Rozwijanie wyobraźni, doświadczeń artystycznych, aktywne zaangażowanie w tworzenie 

wyrobów ceramicznych.  

3. Popularyzacja wśród lokalnej społeczności zanikającej tradycji kulturowych, ocalenia od 

zapomnienia lokalnego rękodzieła oraz przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy i 

umiejętności rzadkiego dziś zawodu (profesji) rzemieślnika wykonującego ceramikę.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA  

1. Organizator zapewnia autorski plan Warsztatów.  

2. Organizator zapewnia materiały plastyczne, miejsce oraz osobę prowadzącą Warsztaty – 

Mistrz -  Jacek Adamczyk  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) 

pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć.  

4. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej oraz filmowej 

zajęć warsztatowych i ich publikacji w celach promocyjnych.  
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§ 6 

PRACE CERAMICZNE  

 

1. Prace ceramiczne powstałe podczas Warsztatów przechodzą na własność Organizatora wraz 

z przyjęciem wszelkich praw autorskich.   

 

§ 7 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA  

 

1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się 

do poleceń prowadzącego.  

2. Uczestnik obowiązany jest do czynnego udziału w zajęciach oraz do podpisywania listy 

obecności.  

3. Uczestnik przyjeżdża na Warsztaty na koszt własny.  

4. W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną 

na stronie www.kepice.naszabiblioteka.com , którą należy złożyć w wersji papierowej, 

osobiście lub przesłanie na adres Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice; ul. Pomorska 1; 

77 – 230 Kępice, lub mailem biblioteka@kepice.pl w terminie do 15.04.2022r.   

5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w karcie 

zgłoszeniowej dla celów prowadzenia warsztatów.  

 

§ 8 

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 

 

1. Uczestnik powinien posiadać strój przystosowany do zajęć.  

2. Zajęcia rozpoczynają się w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora.  

3. Zajęcia będą realizowane w Pracowni Ceramicznej  znajdującej się Filii Biblioteki w Korzybiu.  

 

§ 9 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu Warsztatów w trakcie ich trwania.  

2. Rodzic/ Opiekun prawny zapewnia transport Uczestnika do i z Pracowni Ceramicznej w 

Korzybiu we własnym zakresie.  

3. Rodzic/ Opiekun prawny Uczestnika odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestników 

warsztatów.  
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4. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów znajdujących 

się w pracowniach ceramicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką 

instruktora.  

5. Używanie narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia odbywa się 

tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, według zasady i instrukcji udzielonej przez Mistrza z 

zakresu ceramiki.  

6. Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest surowo 

zabronione.  

7. Wszelkie niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy natychmiast zgłaszać 

sobie prowadzącej warsztaty.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestników 

Warsztatów wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego Regulaminu oraz 

innych regulaminów obowiązujących na terenie Pracowni Ceramicznej w Korzybiu.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na sobie lub jakichkolwiek konsekwencji  

zdrowotnych będących następstwem niezastosowania się do poleceń Mistrza.   

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

Wykaz załączników:  

Załącznik nr 1  - Harmonogram warsztatów 

Załącznik nr 2 – Karta zgłoszeniowa dziecka  

Załącznik nr 3 - Opinia wychowawcy uczestnika lub nauczyciela plastyki / sztuki.   

Załącznik nr 4  – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  

 

 

 

 

………………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr.1 

Do Regulaminu WARSZTATÓW CERAMICZNYCH I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

Glina jako naturalny produkt doskonale nadaje się do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia z ceramiki 

uczą cierpliwości, rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne, są relaksujące. 

Pracownia, w której będą się odbywały zajęcia znajduje się w piwnicach odrestaurowanego dworca 

PKP w Korzybiu. Wyposażona jest w piec do wypału ceramiki, walcarkę stołową, która przyśpiesza 

proces przygotowania gliny np.: dla większej ilości uczestników zajęć. Zaopatrzona jest w różnego 

rodzaju gliny, pełną gamę szkliw do malowania wypalonych już wyrobów, narzędzia takie jak wałki, 

szpatułki, toczki, praski. 

Uczestnicy całego cyklu spotkań stopniowo będą zapoznawali się z obróbką gliny. Tak więc pierwsze 
prace to proste płaskie, nieskomplikowane wyroby. Stopniowo wraz z nabywaniem wprawy będą 
otrzymywali coraz trudniejsze zadania łącznie z wykonaniem form przestrzennych. Ale i tak wiele 
zależy od wyobraźni, wrażliwości, zdolności manualnych każdego uczestnika. Poznają też proces 
szkliwienia, jest to malowanie wytworzonych prac specjalnymi farbami. 
 
Pierwszego dnia warsztatowego uczestnicy poznają pracownię. Dostają do dyspozycji glinę, różnego 
rodzaju narzędzia przydatne do jej obróbki takie jak szpatułki. Wszystkie wyroby zostaną w pracowni 
na czas kilkudniowego suszenia i pierwszego wypału. Dopiero później można przystąpić do 
szkliwienia, czyli malowania wytworzonych przedmiotów. Następnie zostaną one ponownie 
wypalone w celu utrwalenia szkliwa i nadania pracy ostatecznego wyglądu. 
 
Godziny zajęć: 20 godz. w miesiącu przez 7 miesięcy. Proponuję zajęcia dwa razy w tygodniu po 2,5 h. 
Pierwsze zajęcia to praca z gliną, następnie po czterech spotkaniach przewiduję wypał prac i dopiero 
na kolejnych zajęciach szkliwienie. I tak na przemian do końca trwania projektu. 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
 
1. Przygotowanie plastra gliny, wycinanie różnych kształtów, zdobienie za pomocą narzędzi. (2,5 h) 
 
2. Łączenie osobnych elementów gliny, wykonanie i zdobienie małych form, np.: gwiazdki, zwierzęta 
itp. (2,5 h) 
 
3. Płaski liść z gliny, praca inspirowana naturą. Liść można wyciąć z płata gliny lub po prostu odcisnąć 
prawdziwy liść w glinie i następnie wyciąć. (2,5 h) 
  
4. Kafel ceramiczny ręcznie zdobiony za pomocą narzędzi. 
Praca z wyciskarką do kafli (2,5 h) 
 
5. Komplet kafli ze wspólnym motywem zdobniczym. (2,5 h) 
 
6. Misa ceramiczna, patera. Proste płaskie naczynie z zawiniętymi brzegami. Forma zdobienia według 
uznania i fantazji uczestnika. (2,5 h) 
 
Wypał wykonanych prac. 
 
Następnym procesem jest szkliwienie wypalonych prac. Do szkliwienia używa się specjalnych 
proszków rozpuszczonych w wodzie. Następnie maluje się i pozostawia do wyschnięcia, a następnie 
wypala. 
 
1,2. Szkliwienie (2,5 h) 
3. Płaski liść z gliny – szkliwienie. (2,5 h) 
4. Kafel ceramiczny - szkliwienie. (2,5 h) 
5. Komplet kafli - szkliwienie. (2,5 h) 
6. Misa ceramiczna, patera - szkliwienie. (2,5 h) 
 
7. Misa ceramiczna, patera. Proste płaskie naczynie z zawiniętymi brzegami. Forma zdobienia według 
uznania i fantazji uczestnika. (2,5 h) 
 
8. Misa ceramiczna – zdobienia za pomocą odciskania. Do pracy można użyć różnych serwetek 
koronkowych, płótna itp. (2,5 h) 
 
9. Komplet talerzyków ze wspólnym motywem zdobniczym. Ćwiczenie mające na celu utrzymania 
jednej gamy kolorystycznej. (2,5 h) 
 
10. Misa ceramiczna wykonana z wałków glinianych. Przygotowanie wałków i kulek z gliny. 
Wyklejanie misy w formie, następnie wygładzanie. (5 h) 
 
11. Naczynie - kubek z uchem. Przygotowanie ściany kubka, sklejenie, wklejenie dna, przyklejenie 
ucha. Zapoznanie się z pracą za pomocą toczka. (5 h) 
 
Wypał wykonanych prac. 
 
Szkliwienie: 
5. Misa ceramiczna – szkliwienie (2,5 h) 
6. Komplet talerzyków - szkliwienie (2,5 h) 
7. Misa ceramiczna wykonana z wałków glinianych - szkliwienie (2,5 h) 
8. Naczynie - kubek z uchem - szkliwienie (2,5 h) 
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12. Misa ceramiczna z doklejanymi elementami (2,5 h) 
 
13. Donica ozdobna - przygotowanie ściany donicy, sklejenie, wklejenie dna, zdobienie. Praca przy 
pomocy toczka. (5 h) 
 
14. Płaski anioł z doklejanymi elementami (2,5 h) 
 
15. Ptak forma przestrzenna (5 h) 
 
Wypał wykonanych prac. 
 
Szkliwienie: 
12. Misa ceramiczna - szkliwienie (2,5 h) 
13. Donica ozdobna - szkliwienie (2,5 h) 
14. Płaski anioł - szkliwienie (2,5 h) 
15. Ptak forma przestrzenna - szkliwienie (2,5 h) 
 
 
16. Wazon z plastra gliny, zdobienie (5 h) 
 
17. Patera zdobiona z doklejanymi elementami (5 h) 
 
18. Komplet talerzyków z odciskanymi elementami roślinnymi. (5 h)  
 
19. Komplet kafli z odciskanymi elementami roślinnymi. (5 h) 
 
Wypał wykonanych prac. 
 
Szkliwienie: 
16. Wazon z plastra gliny - szkliwienie (2,5 h) 
17. Patera zdobiona z doklejanymi elementami - szkliwienie (2,5 h) 
18. Komplet talerzyków z odciskanymi elementami - szkliwienie (2,5 h) 
19. Komplet kafli z odciskanymi elementami roślinnymi-szkliwienie (2,5 h) 
 
20. Anioł stojący, forma przestrzenna. (5 h) 
 
21. Rzeźba – ptak. (5 h) 
 
22. Płaskorzeźba – twarz doklejanymi elementami. (5 h) 
 
23. Płaskorzeźba zegar ozdobny (5 h) 

 

Wypał wykonanych prac. 
 
Szkliwienie: 
20. Anioł stojący, forma przestrzenna. (2,5 h) 
21. Rzeźba – ptak. (2,5 h) 
22. Płaskorzeźba – twarz doklejanymi elementami. (2,5 h) 
23. Płaskorzeźba zegar ozdobny (2,5 h)  
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Załącznik nr.2 

Do Regulaminu WARSZTATÓW CERAMICZNYCH I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

DANE UCZESTNIKA 

1. Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………  

 

DANE TELEADRESOWE 

4. Ulica i nr. domu ……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Miejscowość  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kod pocztowy …………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Nr. telefonu matki/ojca/opiekuna ………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego Dziecka …………………………………………………………………. 

W Warsztatach Ceramicznych organizowanych w ramach zadania „Mistrz Tradycji-warsztaty 

ceramiczne z Jackiem Adamczykiem” z programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2022” finansowanych 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prowadzonych w Pracowni Ceramicznej, 

ul. Kolejowa 4; Korzybie i akceptuję warunki realizacji warsztatów ujęte w Regulaminie Warsztatów 

Ceramicznych i Rekrutacji Uczestników Zajęć.  

Wyrażam zgodę na:  

 Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na 

potrzeby realizacji warsztatów.  

 Publikowanie zdjęć mojego dziecka oraz filmiku promującego zajęcia na stronie internetowej 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice , Gminy Kępice oraz materiałach promocyjnych.  

 Pozostawienie prac ceramicznych wraz z prawami autorskimi Dziecka do dyspozycji 

Organizatora.  

Zobowiązuję się do transportu Dziecka do i z Pracowni Ceramicznej  w Korzybiu we własnym zakresie.  

 

………………………………………………………………………….. 

         Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

1. Karty zgłoszeniowe można składać do 15 kwietnia 2022 r. osobiście pod adresem: Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy Kepice; ul. Pomorska 1; 77 – 230 Kępice lub za pośrednictwem e – mail : biblioteka@kepice.pl  

2. Liczba miejsc ograniczona. Kwalifikacji uczestników dokona komisja powołana przez Bibliotekę.  
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Załącznik nr.3 

Do Regulaminu WARSZTATÓW CERAMICZNYCH I REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

OPINIA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELA PLASTYKI/SZTUKI. 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………… 

 Prosimy o opisanie szczególnych uzdolnień ucznia oraz wypisanie zdobytych nagród w 

kategorii plastycznej (sztuki). Można dostarczyć zdjęcia szczególnych prac uczestników. 

Dozwolona liczba znaków w opisie – 2000.  

 

 

……………………………………………………………………………… 

Data i podpis WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELA PLASTYKI/SZTUKI. 
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Załącznik nr.4 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

ZAJĘĆ/WARSZTATÓW/IMPREZ/ I INNYCH WYDARZEN ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY KĘPICE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 

z siedzibą, ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim jest możliwy 

jest za pomocą poczty elektronicznej pod adres: promocja@biblioteka.kepice.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:  

a) Realizację przez Administratora zadań statutowych polegających na organizowaniu zajęć, 

warsztatów, imprez i innych wydarzeń z zakresu szeroko rozumianej kultury, na 

podstawie udzielonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO a także 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu realizowania zadań publicznych.  

b) Kontaktowanie się z Państwem celem przekazania informacji o zajęciach, warsztatach, 

imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora na podstawie 

udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

c) Przetwarzanie Państwa wizerunku w związku z dokumentowaniem udziału w zajęciach, 

warsztatach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora (w 

formie zdjęć, nagrań audiowizualnych) w celach promocyjnych i w celu zamieszczania na 

stronach internetowych Biblioteki, tablicach, facebooku i innych miejscach promocyjnych 

oraz udostępniania danych współadministratorom (np. szkołom, przedszkolom, gminie, 

powiatowi), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO.  

d) Archiwizowania, statystyki i w innych celach określonych przepisami prawa, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

e) W celach związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS- COV-2 na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 lit. 1 c RODO lub na 

podstawie udzielonej przez Ciebie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( np. mierzenie 

temperatury) oraz art. 9 lit. a, h oraz i  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty publiczne upoważnione na 

podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę o współadministrowanie danymi 

osobowymi oraz inne osoby, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na 

podstawie obowiązującego prawa, m.in. podmiotom i organom publicznym np. Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu i terytorialnie podporządkowanym mu Powiatowym Inspektorom 

Sanitarnym.  

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:  

a) Pkt. 3 lit. a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji 

tego celu, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji 

oraz Jednolitym wykazem akt obowiązującym u Administratora 
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b) Pkt. 3 lit. b) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji 

tego celu, zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o archiwizacji 

oraz Jednolitym wykazem akt obowiązującym u Administratora 

c) Pkt. 3 lit. c) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne 

d) Pkt. 3 lit. d) będą przechowywane przez okres, w jakim będą niezbędne do realizacji tego 

celu, zgodnie z przepisami prawa oraz politykami ochrony danych osobowych 

obowiązującymi u Administratora 

e) Pkt. 3 lit. e) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do realizacji 

tego celu lub wycofania udzielonej zgody 

7. Przysługuje Państwo prawo żądania u Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych 

praw.  

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez 

przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej 

promocja@biblioteka.kepice.pl . Dotyczy to przypadków jeżeli przetwarzanie Państwa 

danych odbywa się na podstawie zgody (pkt. 3 lit. a,b,c i e)  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanego podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 

 

 

Kępice, dn. …... ………………………………. 

(czytelny podpis) 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie 
 

……………………………………...…………………………………………………………………  

 

Przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice, ul. Pomorska 1, 77-230 Kępice 
 

 

w celu (pkt. 3 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ/WARSZTATÓW/IMPREZ/ I INNYCH WYDARZEN ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY KĘPICE) 

 

Kępice, dnia ………… …………………………………………… 

                       (czytelny podpis) 
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