
 
Regulamin uczestnictwa w spotkaniach „Lekcje Sztuki: Jak zapisać miasto?” 

organizowanych przez Fundację Ładne Historie. 
 
W związku z realizacją projektu „Lekcje Sztuki: Jak zapisać miasto?” (zwanego dalej jako „Projekt”) 
Fundacja Ładne Historie (zwana dalej jako „Fundacja”) pozyskała dofinansowania ze środków Urzędu 
Miasta Świdnica oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego celem realizacji czterech 
spotkań (zwanych dalej jako „Spotkania”) w Galerii Fotografii (Rynek 44, 58-100 Świdnica) (zwanej 
dalej jako „Galeria”). Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu: 

 
a) „Warszawskie kroje: znikające tradycje miejskiej typografii” realizowanych przed Fundację w 
dniu 9 września 2020 roku; 
b) „Projektowanie graficzne i reklama w przestrzeni publicznej” realizowanych przed Fundację w 
dniu 16 września 2020 roku; 
c) „Rzemieślnicy rozświetlają neonami miasto” realizowanych przed Fundację w dniu 23 września 
2020 roku; 
d) „Typografia i metaloplastyka w architekturze i przestrzeni publicznej lat PRL” realizowanych 
przed Fundację w dniu 30 września 2020 roku 
 

1. Organizatorem Spotkań oraz Projektu jest Fundacja Ładne Historie z siedzibą w Świdnicy (58-100, 
Polska) przy ul. Długiej 33, posiadająca NIP 8842769171 oraz REGON 365551622 (zwana dalej jako 
„Fundacja”). 

2. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, liczba osób na każdym spotkaniu jest ograniczona. 
3. Udział w spotkaniach mogą wziąć osoby, które wysłały zgłoszenie  i wyraziły zgodę na przestrzeganie 

niniejszego Regulaminu, w tym wypełniły oświadczenie o stanie zdrowia, który według ich najlepszej 
wiedzy pozwala na udział w wydarzeniu, nie są poddane kwarantannie, izolacji domowej ani nie są 
objęte nadzorem epidemiologicznym. 

4. Ze względu na szczególną sytuację przy zgłoszeniu swojego uczestnictwa w spotkaniach osoba 
dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest do złożenia oświadczenia następującej treści: 

 
„Oświadczam iż według mojej najlepszej dostępnej mi wiedzy mój stan zdrowia na dzień 
zgłoszenia/spotkania nie wskazuje na istnienie jakichkolwiek objawów świadczących o chorobie 
zakaźnej, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, duszność, ogólne zmęczenie, objawy 
przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni i inne. Mogę w sposób bezpieczny dla innych wziąć 
udział w wydarzeniu. Nie przebywam też na kwarantannie ani w izolacji domowej. Zapoznałam/em 
się Regulaminem wydarzenia i świadoma/y ryzyka zakażenia COVID – 19, w wydarzeniu biorę 
udział na własną odpowiedzialność”. 

 
a także podania danych kontaktowych (imię, nazwisko i numer telefonu) pozwalających na jej 
identyfikację w razie wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zakażenia COVID – 19 w trakcie 
wydarzenia. Dane te Fundacja będzie miała prawo przekazać odpowiednim służbom sanitarno – 
epidemiologicznym i porządkowym na zasadach określonych w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa, wprowadzonych w związku z epidemią COVID- 19, na co uczestnik/-czka 
warsztatów, dokonując zgłoszenia wyraża nieodwołalną zgodę. Szczegółowe zasady przetwarzania przez 
Fundację danych osobowych uczestników wydarzeń zawarte są w klauzuli informacyjnej w punkcie 20 
poniżej.  

 
5. Z powodów opisanych w punkcie 4 powyżej, każde spotkanie może rozpoczynać się pomiarem 

temperatury uczestników/-czek przeprowadzanym na odległość a także obowiązkowym podpisaniem 
listy obecności na wydarzeniu z imieniem i nazwiskiem uczestnika/-czki oraz numerem 
telefonu, przez której podpisanie uczestnik/czka powtórzy oświadczenie wymienione w punkcie 4 
powyżej. Listy będą potwierdzeniem obecności i bazą do kontaktu w przypadku potrzeby 
poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz udostępnienia Głównemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. 

6. W spotkaniach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną, takich jak temperatura ciała powyżej 37°C, 



   
 
 

duszności, ogólne zmęczenie, objawy przeziębieniowe, gorączka, kaszel, bóle mięśni. W przypadku 
stwierdzenia powyższego stanu po zadeklarowaniu udziału w wydarzeniu, należy swój udział odwołać.  

7. Osoba, u której stwierdza się objawy wymienione w punkcie 7 powyżej, która zgłosiła chęć udziału w 
spotkaniu, zobowiązana jest poinformować organizatora o rezygnacji z wydarzenia przed jego 
rozpoczęciem. Analogicznie osoby w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, mające 
kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub osoby skierowane do izolacji w ciągu 
ostatniego tygodnia, przed terminem rozpoczęcia spotkania, nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu, a o 
ile zostały do tego udziału zakwalifikowane, zobowiązane są do odwołania swojej obecności na 
spotkaniu oraz nieuczestniczenia w nim. 

8. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, niezależnie od przyczyn rezygnacji, uczestnik/-czka 
zobowiązany/-a jest poinformować organizatora o nieobecności drogą mailową na adres: 
fundacja@ladnehistorie.pl. 

9. Osoby uczestniczące w spotkaniach zobowiązane są do przestrzegania bezpiecznego dystansu 
wynoszącego 2 metry, za wyjątkiem osób mieszkających w jednym gospodarstwie domowym.  

10. Z uwagi na ryzyko niezachowania w trakcie spotkania wymaganego prawem dystansu społecznego, 
każdy z uczestników/czek wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie 
indywidualnych środków ochrony w postaci maseczki zakrywającej okolice ust i nosa. Niezależnie od 
wymogów powszechnie obowiązującego prawa, maseczki należy założyć i nosić je w toku całego 
spotkania, o ile tak zarządzi ze względów bezpieczeństwa organizator spotkania.  

11. Organizator ze swojej strony nie zapewnia poczęstunku w trakcie wydarzenia i rekomenduje posiadanie 
własnych artykułów żywnościowych i spożywane ich na wyłączność we własnym zakresie 
uczestnika/czki. Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pojawiające się w trakcie spotkania 
artykuły spożywcze przyniesione przez uczestników/-czki i skutki ich spożywania. 

12. W wypadku stwierdzenia u osoby, która zgłosiła chęć udziału w spotkaniu, w momencie jego rozpoczęcia 
lub w jego trakcie wskazanych w punkcie 6 powyżej objawów, osoba ta nie może wziąć udziału w 
spotkaniu. W takim przypadku Fundacja ma prawo odmówić dopuszczenia uczestnika/-czki do udziału 
w spotkaniu, nawet po jego/jej przybyciu do Galerii. 

13. Uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez Fundację każdy ich uczestnik/-czka na własną 
odpowiedzialność zobowiązany jest ocenić sytuację, własny stan zdrowia i ryzyko zakażenia COVID–19, 
przyjmując do wiadomości, iż mimo zachowania wymaganego reżimu sanitarnego SKW nie może 
zagwarantować uczestnikom/-czkom całkowitego zniwelowania ryzyka zakażenia, a w związku z tym 
uczestnicy/-czki biorą udział w spotkaniach na własną odpowiedzialność. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania spotkań lub zmiany ich terminu, albo też ograniczenia 
liczby osób biorących w nich udział w razie zaostrzenia rygorów sanitarno – epidemiologicznych w 
związku z epidemią COVID – 19.  

15. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO, Fundacja uprzejmie informuje 
Uczestniczki/uczestników, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Ładne Historie, z siedzibą ul. 
Długiej 33, 58–100 Świdnica, email fundacja@ladnehistorie.pl, tel. 530165873. 

2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, podstawą ich przetwarzania jest art. 
6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Fundacja w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu, np. podwykonawcom, urzędom dokonującym 
rozliczeń publicznoprawnych pracowników i kontrahentów Fundacji, a w odniesieniu do danych 
osobowych podawanych w związku z epidemią COVID – 19 – organom nadzoru sanitarno – 
epidemiologicznego i porządku publicznego. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania 
w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji. 



   
 
 

5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez 

Administratora w czasie jej realizacji oraz przez okres 10 lat  czyli w czasie wymaganym przez 
organy kontrolne Państwa w szczególności ZUS i US. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 


