REGULAMIN
WAKACYJNEJ SZKÓŁKI PŁYWANIA
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wakacyjnych zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Będzinie (dalej: OSiR).
2. Zajęcia odbywają się w Będzinie, na Basenie OSiR ul. Siemońska 13.
3. Zajęcia organizowane są w formie grupowych kursów. Każde zajęcia trwają 45 min.
4. Kursy odbywają się zgodnie z ustalonymi harmonogramami :
19.07.2021r.-23.07.2021r., godzina 11:00-12:00
26.07.2021r.-30.07.2021r., godzina 16:00-17:00
5. Wakacyjny kurs nauki i doskonalenia pływania prowadzony jest dla dzieci od 5 do 11 roku
życia.
II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zgłoszenia do udziału w wakacyjnym kursie nauki i doskonalenia pływania będą
przyjmowane wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Kierownikiem Będzińskiej Szkółki
Pływania.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka
pozwalającym na udział w zajęciach Wakacyjnej Szkółki Pływania.
Dzieci i młodzież do lat 18 winny przedłożyć zgodę na udział w zajęciach podpisaną przez
rodziców bądź prawnych opiekunów.
3. Instruktor może prowadzić zajęcia maksymalnie dla grupy 5 uczestników.
4. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika kursu od momentu sprawdzenia
obecności do zbiórki kończącej zajęcia.
5. Zgłoszenia uczestników dokonuje przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny.
6. W trakcie zajęć mogą być wykonywane fotografie dokumentujące działalność Wakacyjnej
Szkółki Pływania, które OSiR może publikować na swojej stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych.
III OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Uczestnicy zobowiązani są do:
a) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
b) Kulturalnego zachowywania się oraz przestrzegania zasad etyki w toku zajęć.

c) Współpracy z instruktorami Wakacyjnej Szkółki Pływania.
d) Zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników.
e) Dbania o sprzęt oraz wyposażenie pływalni.
f) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie Basenu.
g) Posiadania stroju pływackiego (czepek, okularki, kąpielówki lub strój jednoczęściowy)
i obuwia zmiennego.
IV OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH
Przedstawiciele

ustawowi/opiekunowie

prawni

osób

uczestniczących

w

zajęciach

zobowiązani są do:
a) Współpracy z instruktorami prowadzącymi zajęcia.
b) Przestrzegania planu zajęć.
c) Dbania o sprawne i samodzielne przygotowanie uczestnika do zajęć.
d) Posiadania obuwia zmiennego.
e) Zapewnienia bezpiecznego dojazdu uczestnika na zajęcia oraz odbioru uczestnika po
zakończeniu zajęć.
f) Niedopuszczania do udziału w zajęciach uczestników chorych.
g) Przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów
porządkowych obowiązujących na terenie Basenu.
V POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy
wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników
zajęć.
2. Uczestnicy zajęć na zasadach ogólnych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie
szkody wyrządzone OSiR.
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich
przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie uczestnika do udziału w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem
postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Skargi i wnioski można składać kierownikowi Będzińskiej Szkółki Pływania lub
Dyrektorowi OSiR.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
VII KLAUZULA RODO
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
I.

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin.
II.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1.

e-mail: iodo@marwikpoland.pl

2.

pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.
1.

Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź
spełnienia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji obowiązków określonych przepisami prawa albo jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej.

2.

Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.

Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV.

Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą
podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy
prawa.
V.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50
lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI.

Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

VII.

1.

dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,

2.

sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3.

usunięcia danych osobowych,

4.

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.

przenoszenia danych osobowych,

6.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody.
1.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do
momentu jej wycofania.

VIII.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
IX.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych
osobowych.
1.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1.

ustawowym,

2.

umownym,

3.

warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych,
nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.

3.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie
będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich
lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

IX KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4,
42-500 Będzin dalej ADO.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres
konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego
źródła uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu
prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego
przetwarzanie.

