
Regulamin uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji 2020  r. w: Powiatowej i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Brzesku, Pl. Targowy 10, 32-800 Brzesko. 

1. Wszystkie zajęcia organizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej są 

bezpłatne. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podczas wakacji 2020 r. jest dostarczenie przez 

rodzica/opiekuna zgody na uczestnictwo w zajęciach, zapoznanie się z niniejszym 

regulaminem oraz przestrzeganie go. 

3. Uczestnik ma obowiązek:  dbania o czystość oraz ład i porządek w całym otoczeniu  

i miejscu odbywania zajęć i przestrzegania regulaminu. W przypadku  niestosowania 

się do regulaminu uczestnik otrzyma zakaz dalszego uczestnictwa w zajęciach. 

4. Rodzic ma obowiązek zabezpieczenia swojego dziecka w indywidualną osłonę 

nosa i ust potrzebną w trakcie zajęć. 

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Rodzice 

zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci na 10 minut przed zajęciami oraz odbiór 

bezpośrednio po zajęciach. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt 

elektroniczny, np. telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników. 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych                   

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:  

a) Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak 

będą wykorzystywane  dane osobowe jest  Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna z siedzibą w BRZESKU, PLAC TARGOWY 10; tel. 14 684 96 60 

b)  został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 

poprzez email: ido@bibliotekabrzesko.pl  lub pod adresem PiMBP, Plac Targowy 10, 

32-800 Brzesko;  

c)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

  realizacji zajęć letnich prowadzonych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną. 

 Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie art. 6 ust.1 a ) (tj. wyrażonej zgody) 

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, 

Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia , przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), 

w celu realizacji zajęć, promowania zajęć i osiągnięć, organizacji wydarzeń kulturalnych, 
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relacji z życia ośrodka. Wskazane informacje w deklaracji o stanie zdrowia będą przetwarzane 

na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnika na zajęciach. 

d) Odbiorcą danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy 

uprawnione  na podstawie przepisów prawa.  

e)  Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zajęć oraz przez okres 

zabezpieczenia roszczeń i okres przez, który Administrator jest zobowiązany 

archiwizować dokumenty zgodnie z ustawą o archiwach państwowych, a także przez 

okres promowania placówki w witrynach i na stronie internetowej nie dłużej jednak 

niż do czasu cofnięcia zgody. 

f) Administrator informuje o:  prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, 

prawie do  wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

g) Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

h) Podanie  danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich niepodanie będzie 

wiązało się z brakiem możliwości udziału w  zajęciach  letnich  organizowanych przez 

PiMBP w Brzesku. 

8. Podpisanie regulaminu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


