
REGULAMIN KURSU 

 
„O DECYDOWANIU DOBRYM, A NAWET LEPSZYM!” 

    

I. ORGANIZACJA KURSU: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kursie „O decydowaniu dobrym, a nawet lepszym!” 

organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury w cyklu 15 cotygodniowych spotkań (łączna liczba godzin 22,5h) od 

 24 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.  

2. Zgłoszenie swojego udziału w Kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Kurs przewidziany jest dla osób dorosłych. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona. 

5. Zajęcia warsztatowe, odbędą się online, na platformie ZOOM w grupie max. 30 osób.  

6. Program Kursu jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie udostępnianych materiałów lub ich nagrywanie oraz 

przekazywanie ich osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie  

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994 roku) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002  roku). 

7. Kurs ma na celu przybliżenie wypracowanych metod formułowania i radzenia sobie z problemami decyzyjnymi,  

z którymi możemy spotkać się na co dzień. Składa się on z 3 części tematycznych: 

 wnioskowanie i argumentacja, 

 sposoby podejmowania decyzji, 

 ocena racjonalności decyzji. 

8. Zajęcia odbywać się będą według opracowanego harmonogramu z możliwością uczestnictwa w jednym z dwóch 

terminów godzinowych: 

 24 marca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 31 marca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 7 kwietnia 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 14 kwietnia 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 21 kwietnia 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 28 kwietnia 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 5 maja 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 12 maja 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 19 maja 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 26 maja 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 2 czerwca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 9 czerwca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 16 czerwca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 23 czerwca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

 30 czerwca 2021 r. w godz. 17:00-18:30 oraz 18:30-20:00, 

9. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych do utworzenia dwóch grup zajęciowych, Kurs będzie realizowany 

we wskazane wyżej dni w godzinach 17:00-18:30. 

10. Na zakończenie zajęć warsztatowych uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia Kursu. Zostaną one przyznane 

Uczestnikom, którzy będą mieć przynajmniej 80% obecności na zajęciach. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkań do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Kursu, o czym 

powiadomi Uczestników drogą mailową wraz z automatycznym zwrotem kosztów. 

12. Wszelkie pytania dotyczące organizacji Kursu należy kierować do Koordynatora telefonicznie: 515 409 262 lub  

mailowo: pawel.serewko@rdk.rzeszow.pl  

II. ZAPISY NA KURS: 

1. Zapisy na Kurs przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres szkolenia@rdk.rzeszow.pl od 1 marca 2021 r.  

do 16 marca 2021 r.  

2. Warunkiem  zapisu na kurs jest uiszczenie w całości opłaty, wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia. 

3. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia, otrzyma informację zwrotną, zawierającą potwierdzenie zapisania na Kurs. 

4. Uczestnik Kursu powinien uiścić wpłatę w przeciągu 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia mailowego. 

5. Udział w Kursie jest płatny i opłata za kurs wynosi 125 zł. 

 numer konta: 90 1020 4391 0000 6902 0181 7030 

 tytuł wpłaty: Kurs oraz imię i nazwisko uczestnika. 

6. W przypadku braku miejsc o wpisie na Kurs decyduje kolejność wpłat. 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie po 16 marca 2021 r. nie ma możliwości uzyskania zwrotu wpłaty. 

8. Warunkiem zwrotu wpłaty w przypadku rezygnacji przed 16 marca 2021 r. jest mailowa rezygnacja.  

9. Nieobecność słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za Kurs, niezależnie od czasu trwania 

nieobecności i jej przyczyny. 
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10. Karta zgłoszenia to dokument potwierdzający zgłoszenie uczestnika na Kurs, jest on obowiązkowy i tylko na jego 

podstawie można dokonać zapisu.        
           

 

        

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 

35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Rzeszowskiego Domu Kultury. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres  

  administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury zapisów, oraz późniejszego udziału 

  Państwa w Kursie organizowanych przez Rzeszowski Dom Kultury.  

  Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, oraz podjęcia przez 

Administratora działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających 

w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, 

4. Odbiorcami podanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, stosownej umowy z  administratorem. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania/rozwiązania umowy, a po tym czasie przez okres oraz 

 w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15  

i 16 RODO; 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych 

w art. 17 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO; 

d) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 

 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą 

profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

Koordynator:  

Paweł Serewko 

mail: pawel.serewko@rdk.rzeszow.pl  

tel.: 515 409 262 

mailto:iod1@erzeszow.pl
mailto:pawel.serewko@rdk.rzeszow.pl

