
 

 

 

Regulamin warsztatu "Przygotuj się do karmienia piersią"      

1. Niniejszy regulamin dotyczy bezpłatnego warsztatu pt. "Przygotuj się do karmienia piersią", 

zwanego również warsztatem lub spotkaniem. 

2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Małyssak (ul. Łochowskiego 2/8, 85-796 Bydgoszcz),  

nr KRS: 0000772483.  

3. Edycja warsztatu organizowana jest ze środków pozyskanych z Małossakowej zbiórki 

publicznej nr 2019/3318/OR, którą Stowarzyszenie prowadziło do końca grudnia 2019 

(sprawdź na http://www.zbiorki.gov.pl/). 

4. Warsztat będzie miał miejsce w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy. 

5. Czas trwania warsztatu to ok. 3,5 h (wraz z przerwą). 

6. Warsztat skierowany jest do osób spodziewających się pierwszego lub kolejnego dziecka 

uwzględniając zarówno kobiety, jak i mężczyzn (serdecznie zapraszamy Panów, gdyż Wasze 

wsparcie jest ogromnie potrzebne partnerkom w karmieniu piersią). 

7. Data spotkania będzie podana na stronie https://malyssak.pl/o-karmieniu-piersia-dla-

mam-w-ciazy/  oraz https://malyssak.pl/terminarz-projektow/ 

8. Aby wziąć udział w warsztacie należy zgłosić chęć udziału poprzez wysłanie wiadomości 

email na adres kontakt@malyssak.pl zatytułowanej "Przygotuj się do karmienia piersią", 

a w treści podać imię, nazwisko, nr telefonu, datę wybranego spotkania oraz deklarację o 

zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz czy w przypadku braku wolnych 

miejsc wpisywać na listę rezerwową (TAK/NIE). 

9. Jeśli w warsztacie chce wziąć udział para rodziców, wówczas każda osoba musi wysłać 

zgłoszenie chęci uczestnictwa osobno zgodnie z pkt 8. 

10. Nr telefonu zostanie wykorzystany przez organizatora w celu ewentualnego koniecznego 

kontaktu z osobą zgłaszającą udział lub zapisaną na listę uczestników w sprawie dotyczącej 

warsztatu (w tym do potwierdzenia udziału/obecności przed spotkaniem, w szczególności, 

gdy powstanie lista rezerwowa na dany warsztat itp.). 

11. Osoba, która zgłosiła chęć udziału poprzez wysłanie maila o tytule i treści wskazanej w pkt. 

8 otrzyma odpowiedź na zgłoszenie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych (w przypadku 

dłuższego oczekiwania na odpowiedź prosimy o ponowne przesłanie wiadomości z historią 

poprzedniej). W przypadku wolnych miejsc w/w osoba zostanie wpisana na listę 

uczestników warsztatu, zaś w przypadku braku wolnych miejsc zostanie wpisana na listę 

rezerwową lub zostanie poinformowana zwrotnie o innych zaistniałych okolicznościach 

dotyczących konkretnego spotkania. 

12. Osoba, która została wpisana na listę uczestników warsztatu, w  przypadku rezygnacji z 

udziału w warsztacie, zobowiązuje się poinformować organizatora mailowo (email: 

kontakt@malyssak.pl) lub telefonicznie (telefon: 695 787 514) o rezygnacji z udziału w 

warsztacie. Brak przekazania informacji organizatorowi może skutkować odmową w 

korzystaniu z przyszłych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Małyssak. 

13. Na miejsce osoby, która poinformuje organizatora o rezygnacji z udziału w warsztacie 

zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej. 

14. Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

http://www.zbiorki.gov.pl/


 

15. Warsztat jest BEZPŁATNY i uczestnik nie ponosi kosztów uczestnictwa. 

16. Dojazd na warsztat uczestnik organizuje we własnym zakresie. 

17. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Stowarzyszenie Małyssak w celu 

promocji edycji warsztatów i/lub w celu promocji działań stowarzyszenia (w tym w 

mediach społecznościowych, na stronach internetowych, w materiałach drukowanych itp.) 

będzie możliwe poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji w trakcie trwania warsztatu. 

18. Wyrażenie zgody na przesyłanie przez Stowarzyszenie Małyssak newslettera na adres 

e‑mail uczestnika, a co za tym idzie na przesyłanie informacji o wydarzeniach, działaniach, 

nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Stowarzyszenia Małyssak 

będzie możliwe poprzez wypełnienie odpowiedniej deklaracji w trakcie trwania warsztatu. 

19. KLAUZULA INFORMACYJNA dot. organizowanych warsztatów: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE zwanego RODO informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

STOWARZYSZENIE MAŁYSSAK 

ul. Łochowskiego 2/8 

85-796 Bydgoszcz 

kontakt@malyssak.pl 

tel.695 787 514 

 

2) celem przetwarzania jest realizacja warsztatu organizowanego przez Administratora - 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

 

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 

4) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędny do 

zapewnienia możliwości korzystania z warsztatów organizowanych przez Administratora, 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany obowiązującymi 

przepisami prawa oraz do momentu odwołania zgody, 

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 


