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REGULAMIN KURSU Z DRUK 3D  

Warunki ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fylion. 

2. W trakcie trwania kursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie Facebooka na 

fanpage’u Lego SpikeLab – laboratorium genialnych pomysłów, stronie internetowej Fundacji 

Fylion oraz w siedzibie Organizatora. 

3. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Darmowy kurs jest organizowany w celach promocji druku 3D wśród dzieci i młodzieży i nie 

może być wykorzystywany przez osoby trzecie do celów zarobkowych. Wszystkie zajęcia 

proponowane w ramach kursu są nieodpłatne. 

 

Warunki uczestnictwa w Konkursie.  

1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz 

równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – 

uczestnik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w warsztatach. 

2. Kurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży w wieku 9-15 lat (Uczestnicy). Zgłoszenia 

uczestnictwa do Kursu może dokonać tylko ich rodzic lub opiekun prawny.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach  jest polubienie fanpage’a Lego SpikeLab – 

laboratorium genialnych pomysłów oraz zaproszenie do polubienia min. 2 osób.  

4. O przyjęciu na darmowy kurs decyduje: 

-kolejność zgłoszeń, 

-spełnienie warunków technicznych przez uczestnika, 

-spełnienie innych warunków określonych w kursie – dotyczących wieku,  

-akceptacja przez uczestnika wyznaczonego terminu. 

5. Kurs rozpoczyna się 14.08.2020  r. i trwać będzie do 3 h lekcyjnych.  

6. Naruszenie przez Uczestnika Kursu któregokolwiek z warunków Kursu oznaczać będzie nie 

zakwalifikowanie pracy do wzięcia udziału w zajęciach. 

7. Niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia darmowego kursu jest zebranie odpowiedniej liczby 

uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji danego kursu jeśli 

nie uda się zebrać odpowiedniej liczby chętnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Do 

zdarzeń losowych, które mogą przeszkodzić w realizacji spotkania zaliczamy przypadki takie jak: 

choroba prowadzącego, trudności techniczne i inne zdarzenia losowe, które uniemożliwiają 

przeprowadzenie zajęć. Uczestnicy zostaną powiadomieni o odwołaniu zajęć. 

9. Organizator nie udostępnia szczegółowego planu zajęć. Jest to know-how, które ze względu na 

swój charakter jest chronioną własnością Fundacji Fylion. 

10. Kurs kończy się przekazaniem powstałego w ramach kursu przedmiotu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do możliwości późniejszego przekazania wydruku. W trakcie trwania kursu nie ma 

możliwości aby wydrukować wszystkie zaprojektowane przedmioty. Na zajęciach 

zaprezentowany zostanie wydruk min. 1 przedmiotu.   
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11. Nagrania z warsztatów są własnością Fundacji Fylion i są chronione prawami autorskimi, 

zabrania się nagrywania kursów przez uczestnika w trakcie ich trwania. 

12. Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów przez Organizatora 

stworzonych przez Uczestnika na warsztatach. Będą one wykorzystane w celach promocyjnych 

bądź edukacyjnych. 

 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:  

a. zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu.  

b. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fylion z siedzibą w Starym Sączu, zwana dalej Fundacją. 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. 

3. Podanie danych jest niezbędne w celu wypełnienia i wysłania formularza kontaktowego, korzystania z określonych Usług 

Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Fundacja Fylion stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, zgodnie z wymogami RODO. 

5. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach kursu będą przetwarzane w konkretnych, określonych celach: 

 

Cele związane z regulaminem: 

– Realizacja usługi warsztaty druku 3D 

 

Cele związane z funkcjonowaniem Firmy: 

– Zapewnienie obsługi kursu, pytań przesyłanym drogą mailową i w formie wiadomości tekstowych, drogą telefoniczną i w 

mediach społecznościowych 

– Informowania w sposób bezpośredni o ofercie Fundacji Fylion 

– Prowadzenia statystyk 

– Archiwizacja danych 

 

Cele wymagające zgody: 

– Przesyłania zaproszeń na eventy – wymaga zgody mailowej, telefonicznej bądź za pośrednictwem rywatnej wiadomości w 

mediach społecznościowych 

– Zapisywania danych w plikach Cookies - wymaga zgody na stronie 

– Przeprowadzanie rekrutacji na zajęcia- zgoda na przetwarzanie danych opiekuna oraz dziecka zostaje wyrażona 

automatycznie poprzez podpisanie regulaminu oraz dostarczenie go organizatorowi 

 

Cele wynikające z przepisów prawa: 

– Prawo podatkowe, zasady prowadzenia rachunkowości 

– Zapewnienie rozliczalności zgodnie z przepisami 

– Wykonanie obowiązków nakładanych przez państwowe instytucje, organy i sądy 

 

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do: 

– treści swoich danych oraz 

– prawo ich sprostowania, 

– usunięcia, 
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– ograniczenia przetwarzania, 

– prawo do przenoszenia danych, 

– prawo wniesienia sprzeciwu, 

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

10. Art. 17 RODO który konstytuuje prawo do bycia zapomnianym mówi wyraźnie, że dane można usunąć, jeśli nie są niezbędne 

dla celów, w których zostały zebrane. Prawo to nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest wymagane dla wypełnienia 

obowiązku prawnego. 

 

Obowiązkowe okresy przechowywania danych: 

– W sytuacji zawarcia umowy z Fundacją przepisy wymagają dalszego przechowywania danych osobowych, minimum 5 lat. 

Pani/Pana dane zostaną usunięte z bazy danych klientów po upływie tego czasu. 

– W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy obowiązek wynosi 3 lata 

– Dane osobowe o charakterze archiwalnym- po wygaśnięciu umowy dane osób działających w ramach firm/instytucji są 

przechowywane 6 lat. Dane osób fizycznych są przechowywane 10 lat. 

– W przypadku toczącego się sporu, czas przechowania jest zgodny z przepisami prawa i liczy się od momentu ustania sporu. 

– Dane osobowe zebrane za zgodą osoby fizycznej są przechowywane na okres sprecyzowany w zgodzie lub zostaną usunięte na 

wniosek tej osoby, której dane dotyczą 

– Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody 

– Wszelkie inne okresy przechowywania, przewidziane w kontekście zasady rozliczalności będą przestrzegane w sposób, który 

spełnia wymogi zgodnie z wymogami organów kontrolnych 

 

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

13. Nasza strona internetowa zbiera Cookies w celach statystycznych. Korzystamy z narzędzia o nazwie Google Analytics. 

14. Inspektorem Ochrony Danych w Firmie jest Pani Katarzyna Żak (e-mail: fylion@fylion.org, dopisek RODO). 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Podpis opiekuna prawnego uczestnika kursu 
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