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Regulamin zajęć w Majsterni dla grup zorganizowanych 

 

1. Zajęcia dla grup zorganizowanych w Majsterni przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 szkół 

podstawowych. Organizatorem zajęć jest Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa. 

2. Udział w zajęciach jest płatny i biletowany.  

a. Cena jednych zajęć to 150 zł brutto. 

b. Zakup biletów jest możliwy pod warunkiem dostępności wolnych terminów zajęć; 

c. Bilety na zajęcia grupowe w Majsterni można kupić wyłącznie razem z biletami grupowymi 

wstępu na Wystawy. 

3. Opłata za zajęcia dotyczy całej grupy uczniów wraz z opiekunami bez względu na liczbę 

uczestników. Maksymalna liczba dzieci, które mogą jednocześnie wziąć udział w zajęciach to 30. 

W liczbę tę nie wlicza się opiekunów.  

4. Opłata obejmuje udział w jednych zajęciach o określonej godzinie; warunkiem wstępu na zajęcia 

jest okazanie biletu uprawniającego do uczestniczenia w zajęciach. 

5. W przypadku nieobecności na zajęciach koszt biletu nie będzie zwracany. 

6. W przypadku spóźnienia na zajęcia przekraczającego 10 minut, organizator zajęć zastrzega sobie 

prawo do ich odwołania. W takim przypadku zwrot za bilet nie przysługuje. 

7. W przypadku spóźnienia na zajęcia poniżej 10 minut, zajęcia ulegają skróceniu odpowiednio o czas 

spóźnienia i kończą się zgodnie z ustalonym wcześniej planem. 

8. Rezerwacja miejsc na zajęcia odbywa się telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Centrum Nauki 

Kopernik (tel. 22 596 41 00), która czynna jest od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16. 

Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany dostępności dni lub godzin działania infolinii. Informacje 

na ten temat publikowane są na stronie http://kopernik.org.pl.  

9. Zajęcia odbywają się w dni robocze, od wtorku do piątku. 

10. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć udostępnione są na stronie internetowej 

http://kopernik.org.pl oraz w kasach Centrum. 

11. Nie ma możliwości przeniesienia zajęć na inny termin. 

12. Uczestnikom zabrania się nagrywania zajęć.  

13. Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania CNK i nie wyłącza stosowania jego 

postanowień.  

14. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w zajęciach akceptują treść niniejszego Regulaminu oraz 

Regulaminu zwiedzania CNK i zobowiązują się do ich przestrzegania. 
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DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez opiekunów grup na zajęciach jest CNK, 

którego pełna nazwa i siedziba zostały wskazane w pkt. 1 Regulaminu. 

2. Warunkiem udziału w zajęciach jest wyrażenie przez opiekunów / opiekuna zgody na przetwarzanie 

przez CNK podanych w trakcie zgłaszania danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. 

a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda 

osoby, której dane dotyczą.  

3. Podane dane przetwarzane będą wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia zajęć, w 

szczególności w zakresie pełnej komunikacji z uczestnikami zajęć.  

4. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu 

realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 

podatkowych, w celu prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczenia podatków; dane osobowe 

będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na 

podstawie których Administrator przetwarzane dane osobowe, a także przepisów dotyczących 

postępowań reklamacyjnych w celu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie organizacji 

i przeprowadzenia Warsztatów i wysłania odpowiedzi na reklamację – dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe Uczestnika 

będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń lub 

obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą od dnia zgłoszenia się do udziału w zajęciach przez okres 

niezbędny do zrealizowania wszystkich działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Warsztatów, przy czym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich 

przetwarzanie. Uczestnik może też cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.   Ma 

także prawo do przenoszenia danych.  

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w zakresie 

przetwarzania danych na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez 

przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail: iod@kopernik.org.pl. 

Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi na postępowanie CNK do organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych wymaganych do wzięcia udziału w zajęciach jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do udziału w zajęciach.  

12. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK oraz 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

13. Decyzje dotyczące przeprowadzenia Warsztatu nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany.  
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14. Uczestnik może skontaktować się z CNK, w tym z osobą pełniącą u CNK obowiązki inspektora 

ochrony danych, pisząc pod adres siedziby CNK lub wysyłając wiadomość elektroniczną pod adres 

e-mai: iod@kopernik.org.pl.  

15. CNK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych. 

 

mailto:iod@kopernik.org.pl

