Regulamin akcji pod nazwą:

„Nauka pływania dla dzieci”
1 lipca – 31 sierpnia 2020 r., godz. 12.00-13.00
Kryta Pływalnia ,,Wodny Park”, ul. Toruńska 46-48
1. Cel akcji:
Celem akcji jest nauka i doskonalenie umiejętności pływackich oraz popularyzacja
aktywności ruchowej dzieci i młodzieży podczas wakacji.
2. Termin i miejsce:
a) termin: 1 lipca – 31 lipca 2020 r. oraz 3 sierpnia – 31 sierpnia 2020 r. (od poniedziałku
do piątku) od godz. 12.00 do godz. 13.00,
b) miejsce: Kryta Pływalnia „Wodny Park”, ul. Toruńska 46-48.
3. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al Niepodległości 4.
4. Warunki uczestnictwa:
a) do udziału w zajęciach będą dopuszczone dzieci posiadające zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań, lub których opiekunowie podpiszą oświadczenie o zdolności
dziecka, do udziału w nauce pływania oraz wzroście minimum 120 cm,
b) opiekunom dzieci zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO.
Przedstawiciele ustawowi osób niepełnoletnich przed rozpoczęciem akcji wyrażą
zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych przez administratora
danych oraz oświadczą, że podają dane dobrowolnie, które są zgodne z prawdą oraz,
że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
5. Zasady przeprowadzenia akcji:
Uczestnicy pobierają naukę pływania maksymalnie jeden miesiąc w miesiącu lipcu lub
sierpniu. Limit uczestników w danym miesiącu wynosi maksymalnie 15 osób. Nauka
pływania jest akcją bezpłatną.
6. Zapisy:
Zgłoszenia do udziału w nauce pływania przyjmowane będą w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu przy al. Niepodległości 4, pokój 226, tel. 52 3555 355, e-mail:
marketing@osir.inowroclaw.pl. W przypadku dużej ilości chętnych sporządzona zostanie lista
rezerwowa. W przypadku zapisu i braku obecności na zajęciach uczestnik zostanie, po
kontakcie telefonicznym z opiekunem, wykreślony z listy uczestników.
7. Informacje:
a) plakaty promujące akcję będą rozwieszone na terenie obiektów OSiR i słupach
ogłoszeniowych KCK,
b) wszystkie lokalne media otrzymywać będę uaktualniane komunikaty o ww. akcji,
c) regulamin akcji i wszelkie komunikaty o niej zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.osir.inowroclaw.pl oraz na portalu społecznościowym
facebook.com.
8. Przepisy ogólne:
Zgodnie z wytycznymi, na obiekcie obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa, mające na
celu minimalizowanie ewentualnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2:
a) zachowanie dystansu społecznego,
b) ograniczona liczba osób,
c) weryfikacja uczestników,
d) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowa dezynfekcja
rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

9. 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), ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu,
al. Niepodległości 4, tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, Internet:
www.osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
3. Dane podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- uczestnictwa swoim/dziecka w akcji Nauka pływania dla dzieci (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej,
obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art.
6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji
imprez m. in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video,
partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na
podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3, w celu
prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa
o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich i dziecka oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu prawo do
przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną
sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz dziecka jest warunkiem
uczestnictwa w akcji, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia przez dziecko w imprezie sportowej.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie
dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem
Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu przy
al. Niepodległości 4, tel. +48 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl.
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