REGULAMIN
uczestnictwa w zajęciach pracowni artystycznych Wrocławskiego Klubu Formaty
FORMATY ONLINE

I.

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem zajęć w pracowniach artystycznych jest Wrocławski Klub Formaty mieszczący
się przy ul. Samborskiej 3-5, 54-615 Wrocław.
2. W ramach wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury WKF w czasie
stanu epidemii prowadzi zajęcia artystyczne indywidualne i grupowe zdalnie dla chętnych
uczestników oraz udostępnia cykl filmików o charakterze artystyczno-edukacyjnym.
3. Aktualna oferta zajęć pracowni artystycznych znajduje się na stronie www.wkformaty.pl oraz
pod numerem telefonu 71 789 33 20.

II. Warunki uczestnictwa w odpłatnych zajęciach indywidualnych i grupowych online.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez WKF jest:
1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem udziału w zajęciach.
Akceptacja odbywa się poprzez dorozumianą czynność uiszczenia opłaty za udział w zajęciach.
Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do przekazania do WKF Formaty danych dotyczących
nazwy Uczestnika/ jego loginu lub adresu email niezbędnego do udziału w zajęciach.
2. Uiszczenie opłaty za zajęcia pierwsze, zgodnej z aktualnym cennikiem WKF, dostępnym na
www.wkformaty.pl i pod numerem telefonu 71 789 33 20.
3. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących podczas
każdego spotkania i odnotowywana w dzienniku zajęć.
4. Termin zajęć online indywidualnych jest ustalany indywidualnie między prowadzącym a
uczestnikiem. Termin zajęć online grupowych jest dostępny na stronie www.wkformaty.pl.
WKF zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy zajęcia przebiegają zgodnie z ustaleniami i
telefonicznego kontaktu z uczestnikami w celu zweryfikowania przebiegu zajęć.
5. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformach
przeznaczonych do komunikacji w formule open. W celu udziału w zajęciach użytkownik
zobowiązany jest :
a. Do rejestracji w serwisie, jest to czynność polegająca na podaniu przez użytkownika
wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów
Serwisu. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu
imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do
ewentualnego wystawienia rachunku po zakupie szkolenia/kursu. Rejestracja w
Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego
Użytkownika. Serwisy dedykowane do szkoleń zostaną umieszczone na stronie
internetowej oraz wskazane do publicznej wiadomości.
b. Uczestnik dostaje zaproszenie wraz z informacjami dot. daty, godziny szkolenia.
c. Uczestnik ma prawo samodzielnie dołączyć do realizowanego szkolenia, jednakże jego
uczestnictwo zostanie zaakceptowane przez Instruktora dopiero po potwierdzeniu, że
jest on uprawniony do udziału w zajęciach.

III. Płatności za zajęcia, nieobecności, odwoływanie i odpracowywanie zajęć.
1. Zasady ogólne
a. Indywidualne zajęcia Formaty ONLINE prowadzone są odpłatnie. Wysokość odpłatności za
zajęcia wynika z aktualnego cennika zajęć WKF:
a) 35 zł za zajęcia 30 min,
b) 45 zł za zajęcia 50 min.
b. Wybrane grupowe zajęcia Formaty ONLINE prowadzone są odpłatnie. Wysokość
odpłatności za zajęcia wynika z aktualnego cennika zajęć Formaty ONLINE, dostępnego na
www.wkformaty.pl oraz pod numerem telefonu 71 789 33 20.
c. Zajęcia w cyklu Formaty na łączach – przygotowane przez Instruktorów WKF filmy oraz
zajęcia live, udostępniane na stronie www oraz fanpage’u WKF na FB są dostępne dla
odbiorców nieodpłatnie.
2. Płatność za zajęcia odpłatne dokonywana jest przed każdymi zajęciami lub jednorazowo za cały
miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami okresu rozliczeniowego.
3. Płatność za udział w zajęciach musi być dokonywana:
- przelewem na konto WKF nr PKO Bank Polski 70 1020 5226 0000 6302 0417 1708,
najpóźniej jeden dzień roboczy przed terminem pierwszych zajęć. W tytule przelewu
koniecznie proszę podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć, data zajęć lub
miesiąc, którego dotyczy opłata.
4. Jeżeli wpłata za zajęcia nie zostanie dokonana w wyznaczonym powyżej terminie uczestnik nie
zostanie dopuszczony do kolejnych zajęć.
5. Na prośbę uczestnika może być wydany rachunek z tytułu uczestnictwa w zajęciach, w celu
uzyskania takiego rachunku przed jego wystawieniem i rozpoczęciem konieczne jest przesłanie
stosownej informacji na adres zawierający dokładne określenie danych obiorcy rachunku wraz
z numerem NIP.
6. Nieobecność uczestnika na zajęciach ustalonych z prowadzącym nie upoważnia go do zwrotu
dokonanej opłaty. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć.
7. Nieobecność prowadzącego na zajęciach w ustalonym terminie skutkuje obowiązkiem
odrobienia tych zajęć w innym terminie.
8. Zniżki
a. Skorzystanie ze zniżki 20% z programu NASZ WROCŁAW (URBAN CARD PREMIUM)
możliwe jest po PODANIU NUMERU AKTUALNEJ KARTY w tytule przelewu z płatnością.

IV. Udział w zajęciach nieodpłatnych w ramach cyklu Formaty na łączach i Czas dla seniorów
1. Zajęcia w cyklu Formaty na łączach – przygotowane przez Instruktorów WKF filmy oraz zajęcia
live, udostępniane na stronie www oraz fanpage’u WKF na FB są dostępne dla odbiorców
nieodpłatnie.
2. Lista dostępnych zajęć oraz ich terminy dostępne są na stronie www.wkformaty.pl oraz pod
numerem telefonu 71 789 33 20.

IV. Dodatkowe informacje
3. WKF wykorzystuje i przetwarza zdjęcia i nagrania muzyczne oraz filmowe
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Klubu. WKF nie
przechowuje, nie wykorzystuje, nie przetwarza i nie udostępnia nagrań z przeprowadzonych
zajęć online żadnym podmiotom zewnętrznym.

4. Każdy instruktor prowadzący zajęcia w WKF zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania
zasad wprowadzonych niniejszym regulaminem.
5. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Dyrektor WKF.

V. Dane osobowe
1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i
opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem
w zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych,
marketingowych.
2. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, jak również instruktorom w zakresie niezbędnym do realizacji kursów. Przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany
lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww.
celów.
3. Zapisując się na zajęcia oraz uczestnicząc w nich, Uczestnik przyjmuje do wiadomości:
a. Dane Administratora
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak
będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Wrocławski Klub Formaty z siedzibą
przy ul. Samborskiej 3-5, Wrocław
b. Inspektor Ochrony Danych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”)
Natalią Miłostan pod adresem
email:iod@wkformaty; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres
Adminstratora danych z dopiskiem Inspektor
c. Dane kontaktowe
Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania
Państwa danych osobowych w WKF, prosimy o kontakt z nami pod adresem mailowym:
ido@wkformaty.pl
d. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W celu umożliwienia udziału w zajęciach, jak również realizacji celów statutowych
Administratora,
będzie
on
przetwarzał
następujące
dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne wskazane w zgłoszeniu udziału w zajęciach
- dane identyfikacyjne służące do rejestracji konta w zakresie opublikowanym przez Państwa
na Państwa własnym profilu na portalu przeznaczonym do realizacji zajęć, kontaktu z
wykorzystaniem dedykowanych platform cyfrowych dostarczanych przez zewnętrznych
operatorów
przeznaczonych
do
kontaktu,
– dane opublikowane przez Państwa na profilu dobrowolnie, w zakresie niezbędnych do
udziału w zajęciach,
- dane dotyczące Państwa wizerunku przekazanego w sposób bieżący podczas transmisji i
udziału w zajęciach odbywających się w trakcie bieżącego połączenia – zajęcia nie są
nagrywane ani w żaden sposób utrwalane,
- dane dotyczące połączenia pomiędzy Uczestnikami zajęć, jak również dane dotyczące
przekazanych przez poszczególne osoby biorące udział w zajęciach tj. plików, obrazów
Powyższe dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1. lit a), b) RODO w postaci realizacji
obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Państwem oraz
art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. realizacji obowiązków statutowych Administratora wynikających z
faktu, że jest on instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Odbiorcy danych osobowych
Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom
Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz
usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo –
podatkowe. W zakresie udziału w zajęciach grupowych dane dotyczące danych
identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa profilu) biorące udział w danych zajęciach.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w
ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez portale dedykowane do
zajęć online, klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji
Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez właściciela platformy.
Państwo jako użytkownik każdorazowo akceptujecie i decydujecie, jakie dane przekażecie
tworząc konto niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane:
- przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową
o udział w zajęciach
- do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym
uzasadnionym interesem.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WKF
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.
Zakres uprawnień
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Profilowanie
W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane
decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.
Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

4. Obowiązek informacyjny dla zajęć wskazanych w pkt IV niniejszego Regulaminu dostępny jest
na stronie https://www.wkformaty.pl/polityka-prywatnosci-rodo

VI. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania wprowadzonych ograniczeń i regulacji dot.
zwalczania pandemii koronawirusa, do czasu ponownego otwarcia instytucji kultury dla
odbiorców, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.
3. W związku z realizacją kursu w czasie rzeczywistym Uczestnikowi nie przysługuje 14 dniowe
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

