Regulamin Projektu KULTURA + SENIOR
1.
Projekt „Kultura+Senior”, zwany dalej Projektem, to projekt aktywizujący fizycznie i
kulturowo osoby 60+ na terenie Trójmiasta, a w szczególności na terenie miasta Gdyni.
2.
Organizatorem Projektu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, zwana dalej
Organizatorem. Adres siedziby organizatora: Plac Grunwaldzki 2, 81-372 Gdynia.
3.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby 60+.

4.
Na każde wydarzenie w ramach Projektu obowiązują zapisy, aby zapisać się należy zgłosić
się poprzez formularz internetowy https://forms.gle/ptrBfDb5njKWtufh8, mailowo na adres
info@fundacjafilmowa.pl, lub telefonicznie pod numerem 665 119 114 (pon.-pt., godz. 10-16).
5.
Aby zostać zapisanym należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość (w
przypadku Gdyni również dzielnicę).
6.
Zgłoszenie się do udziału w Projekcie oznacza, że wszyscy uczestnicy wyrażają
nieodpłatnie, dobrowolną zgodę na publikację swojego wizerunku poprzez umieszczenie
zdjęć/materiałów wideo zrobionych podczas wydarzeń na stronie www i portalach
społecznościowych Organizatora.
7.

Na wydarzenia można zapisać osoby trzecie.

8.
Podczas wydarzenia każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania listy obecności oraz
wypełnienia ankiety.
9.
Udział w wydarzeniach w ramach Projektu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
10.
Organizator prowadzi listę rezerwową na wydarzenia. Uczestnik powinien poinformować
Organizatora o nieobecności na wydarzeniu, w takim wypadku Organizator informuję
telefonicznie o zwolnionym miejscu kolejną osobę z listy rezerwowej.
11.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej zwanym RODO) informuję, iż:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Fundacja Filmowa w
Gdyni, ul. Plac Grunwaldzki 2, 81 – 372 Gdynia, tel. 58 712 22 88;
b) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Mateusz Gigiewicz, e-mail: iod@festiwalgdynia.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z
programem KULTURA+SENIOR świadczonych przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)
k)

na podstawie przepisów prawa, w związku z realizacją zawartych umów a w pozostałych
przypadkach - na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty,
które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty
przetwarzające);
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, do
momentu zakończenia realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu;
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę ich
przetwarzania stanowi przepis prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

12.
Niniejszy regulamin
www.fundacjafilmowa.pl.
13.

znajduje

się

na

stronie

internetowej

Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizatora

