Regulamin uczestnictwa w zajęciach gimnastyki dla seniorów
1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach.
2. Zajęcia są adresowane dla Seniorów 60+ z terenu gminy Strzeleczki.
3. Zajęcia prowadzone są w Sali Domu Kultury w Strzeleczkach.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z trwaniem epidemii COVID-19 zostaje
ustalona max liczba uczestników zajęć. Należy również zachować odpowiednie odległości
między stanowiskami.
5. Osoby, u których podejrzewa się objawy choroby COVID-19 nie będą mogły brać udziału
w zajęciach. Powinny zgłosić się do stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach
i ściśle stosować się do ich zaleceń.
6. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni świąteczne zajęcia nie odbędą się.
7. Każdy z uczestników przychodzi z własną matą.
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tego
typu aktywności fizycznej.
9. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu bądź innych środków
odurzających.
10. Wszelkie informacje oraz zapisy do odbywają się pod nr telefonu 77 466 96 96.
11. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu oraz
zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych będącą
załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
12. Instruktor zajęć jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez uczestników warunków
Regulaminu oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwaniem
epidemii koronawirusa w Polsce.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 17 lipca 2020 r. do odwołania.
14. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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:
•

Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach z siedzibą w przy ul. Rynek 4, 47-364
Strzeleczki,

•

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach powołała Inspektora ochrony danych, kontakt: 77-4669696, e-mail
w.kolman@strzeleczki.pl

•

Dane będą przetwarzane wyłączenie w celem świadczenia usług z zakresu, kultury i rekreacji przez Gminny
Ośrodek Kultury w Strzeleczkach,

•

Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e 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,

•

Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują,

•

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzeleczkach lub w przepisach prawa,

•

Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,

•

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•

Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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,

•

Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

