
 

 
REGULAMIN WIZYTY STUDYJNEJ 

FilmowePODKARPACIE 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia wizyty studyjnej 

FilmowePODKARPACIE (zwanej dalej „wizytą studyjną”). 
2. Organizatorem wizyty studyjnej jest Podkarpacka Komisja Filmowa działająca 

w strukturze Wojewódzkiego Domu Kultury z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okrzei 7 
(35-002), instytucja kultury Województwa Podkarpackiego. 

3. Wizyta studyjna ma charakter wyjazdu plenerowego, odbywa się na terenie 
województwa podkarpackiego, zgodnie z programem wydarzenia. Jej celem jest 
pokazanie potencjału lokacyjnego regionu pod kątem przyszłych produkcji filmowych. 

4. Wizyta studyjna skierowana jest do location managerów, scoutów, producentów. 
5. Uczestnikiem wizyty studyjnej (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba 

aktywna w branży filmowej, z dorobkiem zawodowym.  
6. Wizyta studyjna odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2023 r.  
7. Wszelkie informacje o programie są dostępne na stronie Organizatora 

www.podkarpackiefilm.pl. 
8. Program wizyty studyjnej może ulec zmianie. 
9. By wziąć udział w wizycie Uczestnik musi dokonać zgłoszenia i pomyślnie przejść proces 

naboru. 
  

§ 2 
Zgłoszenia 

 
1. W celu zgłoszenia chęci udziału w wizycie studyjnej, należy wypełnić i przesłać drogą 

elektroniczną formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.podkarpackiefilm.pl.  
2. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 marca 2023 r. 
3. W przypadku otrzymania liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc, Organizator 

zastrzega sobie prawo dokonania wyboru uczestników wg kryterium doświadczenia 
zawodowego. 

4. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po terminie lub będą niekompletne, nie będą 
rozpatrywane. 

5. O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 20 
marca 2023 r. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego oraz 
utworzenia listy rezerwowej Uczestników. 

7. Decyzja Organizatora w kwestii wyników naboru jest ostateczna i nie podlega 
odwołaniu. 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa w wizycie studyjnej FilmowePODKARPACIE 
 

1. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. 
2. Organizator pokrywa koszt udziału w wizycie studyjnej (noclegi, wyżywienie, transport, 

program wizyty, koszty biletów wstępu) oraz zwraca koszty podróży do i z Rzeszowa 
do wysokości do 400 zł na osobę. 
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3. Zwrot kosztów podróży nastąpi na podstawie dokumentów potwierdzających podróż.  
4. Uczestnikom dojeżdżającym z miejsc oddalonych od Rzeszowa o ponad 300 km, 

Organizator pokrywa również koszt noclegu w Rzeszowie w dniu 27 kwietnia. W tym 
celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Uczestnik może zgłosić chęć rezygnacji z udziału w wizycie studyjnej nie później niż do 
dnia 17 kwietnia 2023 roku.  

 
§ 4 

Zgody 
 

Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na: 

 bezpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego podczas 
wizyty studyjnej przez Organizatora przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk 
na stronie internetowej Organizatora, stronach w mediach społecznościowych 
prowadzonych przez Organizatora, jak również w innych materiałach tworzonych na 
potrzeby działalności Organizatora w celach promocji działalności Organizatora, 
upowszechniania kultury oraz działań marketingowych i archiwizacyjnych; 

 przetwarzanie danych osobowych.  
 

§ 5 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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” - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. 
Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, tel. (017) 8535257, e-mail: wdk@podkarpackie.pl. 
Niezależnie od tego dane będą również przetwarzane przez Facebook Inc. (podmiot 
zarządzający portalem społecznościowym Facebook) oraz Google LLC (podmiot 
zarządzający i administrujący portalem YouTube). 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną na 
adres e-mail: wdk@podkarpackie.pl 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu: 

 zawarcia i wykonania wzajemnych zobowiązań umownych w ramach wizyty studyjnej, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO); 

 ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - 
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f. RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań w 
wymienionych powyżej celach, a po zakończeniu realizacji ww. działań 
przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas 
określony w odrębnych przepisach, w tym archiwalnych.  

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy mogą być przekazywane uprawnionym organom w 
zakresie wymaganym przepisami prawa. Ponadto, dostęp do danych mogą mieć firmy 
świadczące Administratorowi usługi związane ze wsparciem programistycznym 
i informatycznym, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług. 
Dane, w postaci imienia, nazwiska i wizerunku mogą być udostępniane w mediach i na 
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portalach internetowych oraz stronie internetowej Organizatora, w celu informowania 
o wydarzeniu i jego promocji.  

6. Z uwagi na fakt, że nagranie z w/w wizyty studyjnej może być udostępnianie na portalu 
Facebook i YouTube, dostęp do danych osobowych będą mieli Administratorzy tych 
portali, tym samym, dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Zleceniobiorcy przysługuje, na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 
Przysługuje mu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
2. Jeśli uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem 

Organizatora, prowadzących lub innych uczestników, poniesie za ów stan pełną 
odpowiedzialność materialną.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności 
uczestników wizyty, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu 
na wizycie. 

4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące naboru i uczestnictwa w wizycie studyjnej 
Uczestnik powinien kierować na adres office@podkarpackiefilm.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
 
 
 
 
 


