
 

REGULAMIN 

WARSZTATÓW I SPOTKAŃ PRZYRODNICZYCH I EKOLOGICZNYCH 

 

 

§ 1 

Organizatorami warsztatów i spotkań tematycznych są Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

oraz Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne, zwani dalej Organizatorami.  

 

§ 2 

Organizowane przez Organizatorów warsztaty i spotkania mają na celu rozwój zainteresowań 

przyrodniczych w społeczeństwie. 

 

§ 3 

Miejsce oraz termin i czas realizacji warsztatów oraz spotkań każdorazowo zostaną określony 

i podane w ogłoszeniu stronie internetowej www.cee.elk.pl. 

 

§ 4 

1. Liczba uczestników na każde z warsztatów lub spotkanie jest określona w ogłoszeniu na 

stronie internetowej www.cee.elk.pl i jest uzależniona od specyfiki poruszanego tematu. 

Dopuszczalna liczba osób może ulec zmianie w związku z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa sanitarnego. 

2. Uczestnicy warsztatów i spotkań są zobowiązani do stosowania się do wskazówek 

i poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora do ich prowadzenia. 

 

§ 5 

W warsztatach i spotkaniach mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi  za 

nie odpowiedzialność. 

 

§ 6 

1. Osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach i spotkaniach, zobowiązane są do 

wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego lub poprzez wysyłanie deklaracji uczestnictwa na 

adres mailowy  podany na stronie www.cee.elk.pl w aktualnym ogłoszeniu o spotkaniu lub 

warsztacie. 

2. Organizator wskazuje, że: 

a) samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z udziałem w warsztacie lub spotkaniu; 

b) z racji ograniczonej liczy miejsc o uczestnictwie może decydować kolejność zgłoszeń. 

3. W razie rezygnacji z udziału w warsztacie lub spotkaniu stosowną informację należy 

przekazać telefonicznie lub przesłać Organizatorowi na adres mailowy  podany na stronie 

www.cee.elk.pl w aktualnym ogłoszeniu o wydarzeniu. 

http://www.cee.elk.pl/
http://www.cee.elk.pl/


 

§ 7 

1. Uczestnicy warsztatów i spotkań zobowiązani są do stosowania się do ogólnie przyjętych 

zasad bezpieczeństwa. 

2. Za wszelkie wypadki, urazy, uszczerbek na zdrowiu spowodowane podczas warsztatu lub 

spotkania nie z winy Organizatora, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia (uszczerbek na 

zdrowiu, śmierć), które dotknęły uczestnika warsztatu lub spotkania, a były wynikiem 

niezastosowania się do zasad bezpieczeństwa. 

4. Podczas warsztatów i spotkań będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna którą 

organizator może wykorzystać w celach dokumentacyjnych i promocyjnych w tym w 

szczególności publikując je w mediach społecznościowych. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L  119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk. 

Kontakt do Administratora: Telefon: tel. +48 87 610 16 24, e-mail: biuro@cee.elk.pl, 

osobiście lub pisemnie na adres siedziby administratora 

Administrator  Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem 

adresu email: iod@rodo.elk.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

Administrator  przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji spaceru lub 

wyjazdu. 

Posiadacie Państwo prawo do informacji o sposobach i zasadach przetwarzania danych przed 

rozpoczęciem przetwarzania, żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

Każdemu którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 

Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 


