REGULAMIN ZAJĘĆ DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH W
CENTRALNYM DOMU TECHNOLOGII
I. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem zajęć dla grup jest Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy i Instruktorzy.
3. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Centralnego Domu Technologii, ul. Krucza 50, 00-025
Warszawa, przez Instruktorów.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako Uczestnicy.
5. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego uczestnictwa w zajęciach.
6. Zapisy na zajęcia dla grup odbywają się wyłącznie przez stronę www.cdt.pl .
7. Zamawiający po zapisaniu Uczestników, otrzyma na adres e-mail zaproszenie do udziału
w zajęciach.
8. Udział w zajęciach dla grup jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wybrane
zajęcia przez stronę www.cdt.pl .
9. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
10. Centralny Dom Technologii nie ponosi odpowiedzialności za: ewentualne kontuzje lub
nieszczęśliwe wypadki Uczestników, powstałe na skutek nieprzestrzegania ewentualnych
zaleceń lekarskich oraz nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
11. Rodzice lub opiekunowie prawni, opiekunowie grupy są zobowiązani do opieki nad nieletnimi
podczas zajęć. Centralny Dom Technologii nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci pozostawionych bez opieki.
12. Uczestnicy nie mogą robić zdjęć, nagrywać filmów, ani w żaden sposób utrwalać, kopiować,
a szczególnie upubliczniać obrazu z odbywających się zajęć.
13. Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązują się do niekopiowania i nieupubliczniania
materiałów otrzymanych od Centralnego Domu Technologii lub Instruktora.
14. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy Uczestników
zajęć.
15. W przypadku rezygnacji niezbędne jest przesłanie e-maila na adres poczty mailowej
edukacja@cdt.pl .
II. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Zajęcia dla grup odbywają się w terminach i godzinach zgodnych z grafikiem zajęć.
2. Czas trwania oraz terminy zajęć dla grup ustala Centralny Dom Technologii.
3. Z ważnych powodów Centralny Dom Technologii ma prawo wyznaczyć inny czas i termin
odbywania się zajęć, o czym poinformuje Zamawiającego.
4. Zajęcia realizowane są w formie hybrydowej. Zamawiający po zapisaniu się i ustaleniu terminu
zajęć dostanie link do platformy Zoom, za pośrednictwem której Instruktor w formie online
połączy się z grupą o wyznaczonej godzinie.
III. WYPOSAŻENIE
1. Centralny Dom Technologii zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego sprzęt niezbędny do
uczestnictwa w zajęciach w formie online oraz dostarczyć mailowo szczegółowy scenariusz
zajęć na wskazany adres e-mail Zamawiającego nie później niż na dzień przed planowanym
rozpoczęciem zajęć.
2. Zamawiający pokrywa koszt transportu i ubezpieczenia w wysokości 100 zł za sprzęt opisany
w pkt. 1.

3. Sprzęt przekazywany jest pomiędzy Centralnym Domem Technologii a Zamawiającym na
podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za sprzęt od momentu podpisania protokołu zdawczo
– odbiorczego do czasu przekazania sprzętu wyznaczonemu Pracownikowi Centralnego Domu
Technologii lub kurierowi.
5. Korzystanie ze sprzętu udostępnionego przez Centralny Dom Technologii, który przeznaczony
jest do uczestnictwa w zajęciach może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Centralnego Domu
Technologii.
IV. PŁATNOŚĆ ZA TRANSPORT SPRZĘTU
1. Koszt transportu sprzętu niezbędnego do uczestnictwa w zajęciach należy uregulować przed
wyznaczonym terminem zajęć.
2. W przypadku rezygnacji z zajęć lub ich odwołania, gdy płatność za transport została
zrealizowana, a sprzęt nie został wysłany Zamawiający otrzyma zwrot całości poniesionych
kosztów transportu.
3. Transport sprzętu dla grup będących w pieczy zastępczej jest bezpłatny.
V. FORMY PŁATNOŚCI
Płatności można dokonywać:
1. Przelewem na konto Centralnego Domu Technologii, numer rachunku bankowego 38 1020
1026 0000 1402 0310 8610, tytuł: imię i nazwisko Zamawiającego zajęcia, nazwę zajęć, termin
i miesiąc.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Centralny Dom Technologii, z siedzibą przy ul. Krucza
50, 00-025 Warszawa. Kontakt do Administratora za pośrednictwem adresu e-mail:
edukacja@cdt.pl .
2. Dane osobowe wskazane podczas zapisu na zajęcia dla grup będą przetwarzane wyłącznie
w celu ich realizacji, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Administratorem
a Zamawiającym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych
wzajemnych roszczeń wynikających z celu przetwarzania, w tym jako dowód spełnienia
wymagań prawnych wynikających z RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa ich podania uniemożliwi
Administratorowi realizację celów wskazanych w pkt. 3.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi na
podstawie stosownych umów, a także podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
11. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Zamawiającego, a w przypadku osób
niepełnoletnich – od ich rodziców/opiekunów prawnych.
12. Organizator może utrwalać przebieg zajęć na całym jego terenie dla celów dokumentacji. Dane
osobowe Uczestników w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu
informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach
społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących. Organizator nie
odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników zajęć, w tym szkody
wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Reklamacje związane z zajęciami dla grup należy składać do Centralnego Domu Technologii
drogą pocztową na adres: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa lub
mailowo: edukacja@cdt.pl .
2. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
4. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, w przypadku zajęć
stacjonarnych Regulaminu dla Uczestników zajęć stacjonarnych organizowanych przez
Centralny Dom Technologii obowiązującego w czasie pandemii COVID-19 przez Uczestnika
pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika niepełnoletniego.
5. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Centralnego
Domu Technologii.

