„Coś fajnego” - warsztaty kreatywne - tworzenia komiksu

W ramach Budżetu Obywatelskiego zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywne z cyklu: „Coś
fajnego”.
Tym razem zapraszamy na warsztaty z tworzenia komiksu prowadzone przez studentkę piątego
roku Akademii Sztuk Pięknych, laureatkę ogólnopolskich konkursów komiksowych.
Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, przy ul.
Sportowej 4.
Termin:
24 września – I grupa – uczestnicy do 12 roku życia,
25 września – II grupa – pozostali.
Czas trwania 16:30 do 19:00

Co zrobić by wziąć udział? Proszę wysłać maila z imieniem, wiekiem, wybraną datą warsztatów na
adres: sp2warsztaty@gmail.com. Prosimy o dostarczenie na warsztaty formularza zgody.
FORMULARZ – Link
Dodatkowa informacja Administratora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”)
informuję Panią/Pana, że:

administratorem zbieranych danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z siedzibą w Chorzowie;

z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;

celami przetwarzania danych w ramach warsztatów są: organizacja i przeprowadzenie warsztatów i ich udokumentowanie;

podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa

dane będą przechowywane do momentu zrealizowania projektu;

podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału warsztatach; zgoda na publikację
wyników wytworów oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w warsztatach;

zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych,
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;

przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa
Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;

w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

