
REGULAMIN WARSZTATÓW ZIMOWYCH LAB & FUN 

1. Organizatorem warsztatów jest: 
TEB EDUKACJA Sp. z o.o. 
Al. Niepodległości 2 
61-874  Poznań 
NIP: 7781456499 
Regon: 300879141 

2. Miejscem prowadzenia  warsztatów są placówki prowadzone przez TEB Edukacja sp. z o.o. na terenie 
całego kraju. 

3. Warsztaty odbywają się w czasie trwania ferii zimowych. 
4. Termin warsztatów uzależniony jest od terminów ferii zimowych odbywających się w poszczególnych 

miastach i stanowi indywidualny wybór każdej z placówek. 

5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona na stronie 

www.technikum.pl/warsztatyzimowe  

6. Dokonując wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres 

mailowy a także imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy rodzica/opiekuna oraz nazwę i termin 

warsztatu.  

7. Na podstawie rezerwacji, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, wysyłany jest mail/ sms do do 

rodzica/opiekuna w celu potwierdzenia zapisu.  

8. Z przyczyn niezależnych od Organizatora warsztatów (np. niezebranie grupy minimalnej, obostrzenia 

pandemiczne) placówka zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.  

9. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

10. Warsztaty są bezpłatne.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć bez podania przyczyny. 

Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do uczestnictwa w warsztatach w wyznaczonym, nowym 

terminie. 

12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztacie, przy czym fakt ten musi zgłosić telefonicznie lub 

mailowo 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

13. Rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na warsztaty oświadcza, że dziecko nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Oświadcza również, że dziecko zobowiązuję 

się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach zakomunikowanych mu przez osoby 

prowadzące zajęcia, w przeciwnym wypadku za wszelkie odstępstwa odpowiada osobiście. 

14. Używanie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych udostępnionych przez Organizatora 

warsztatów bez jego zgody jest zabronione i podlega odpowiedzialność na mocy ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Know-how warsztatów 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora warsztatów.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji z przebiegu warsztatów w postaci zdjęć i 

filmów lub innych formach na dowolnych nośnikach multimedialnych. Materiały mogą byćpublikowane w 

serwisach społecznościowych i portalach prowadzonych przez Organizatora warsztatów (w tym na 

Facebooku, Instagramie i stronie internetowej) po wyrażeniu zgody przez uczestnika oraz 

Rodzica/opiekuna prawnego. 

16. Rodzic lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na publikowanie w celach marketingowych i 

promocyjnych Organizatora warsztatów (w serwisach społecznościowych oraz portalach prowadzonych 

przez Organizatora warsztatów) wizerunku dziecka uczestniczącego w warsztatach. Ewentualna zgoda 

będzie obejmować rozpowszechnianie wizerunku w Internecie. Zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

17. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 

dane osobowe, jest TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2. 

http://www.technikum.pl/warsztatyzimowe


18. Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika, lub rodzica/opiekuna Organizator warsztatów przetwarza 

w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w 

szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 

19. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w TEB Edukacja Sp. z o.o.: iod@teb-edukacja.pl 

20. Dane osobowe będą przetwarzane: 

•  W celu organizacji i przeprowadzenia Warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. 

•  W celu marketingowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

•  W celu obrony dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń na podstawie adt. 6 ust. 1 lit. f RODO  

21. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, można wycofać w dowolnym 

momencie. 

22. . Organizator warsztatów będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji 

Warsztatów a później zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. 

23. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom nadzorującym działalność Organizatora 

warsztatów.  

24. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

25. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego - państwa, które nie należy do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

26. Rodzic/opiekun ma  prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
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