REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH
W MEDIATECE –BIBLIOTECE MIEJSKIEJ W WIELICZCE

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Mediateka – Biblioteka Miejska w Wieliczce, Plac
Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka.
2. Zajęcia realizowane są dla dzieci w wieku 6-12 lat.
3. Przedmiotem Regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach
4. Celem zajęć wakacyjnych jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom spędzającym wakacje
w domach poprzez różnorodne formy aktywności intelektualnej, ruchowej i manualnej.
5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
6. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku niepogody, gdy zajęcia
planowane są na świeżym powietrzu.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn losowych.
9. Uczestnik spotkania wpisuje się na listę uczestnictwa poprzez podanie imienia, nazwiska oraz
numer telefonu opiekuna prawnego uczestnika.
10. Opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek zapoznania się z Wytycznymi GIS, MZ i MEN
dla organizacji zajęć wakacyjnych przez Mediatekę – Bibliotekę Miejską w Wieliczce w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (załącznik nr 1).
11. Opiekunowie uczestników zajęć mają obowiązek wypełnienia Karty Uczestnictwa w zajęciach
(załącznik nr 2).
12. Opiekunowie uczestników zajęć organizowanych w siedzibie głównej Biblioteki mają obowiązek
zapoznania się z regulaminem korzystania z Dziecięcej Strefy Wakacyjnej w Wielickiej Mediatece
(załącznik nr 3).
13. Udział w zajęciach jest dobrowolny.
14. Organizatorzy nie zapewnią uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowanie
uczestników oraz następstwa z nich wynikające, w tym za wypadki losowe, w szczególności
tymczasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu.
15. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do stosowania się do poleceń instruktorów oraz przedstawicieli
Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach osób,
które nie stosują się do poleceń.
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez uczestników.
II. ZGODY UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich następujących kategorii danych osobowych:
a. Imienia i nazwiska
b. Numeru telefonu
2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku na wszystkich następujących
polach eksploatacji:
 na stronie www Organizatora
 na stronie www UMiG w Wieliczce
 na stronie portalu WieliczkaCity.pl
 na portalu Faceboook Organizatora
 na portalu FaceboookUMiG w Wieliczce
 na portalu Faceboook WieliczkaCity.pl
 na łamach prasy: Panorama Powiatu Wielickiego
 na portalu Facebook Panoramy Powiatu Wielickiego
 w sesji nagraniowej TV Wieliczka.
w celu promowania działalności Organizatora, zgodnie z art. 7 oraz motywem 32 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.)

Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych
do Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook
Inc. przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem
Handlu USA w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców,
klientów czy partnerów biznesowych
w Unii Europejskiej.
3. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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
(zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Dyrektor Mediateki –
biblioteki Miejskiej w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, Plac Skulimowskiego 3, 32-020
Wieliczka.
2. W Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce został powołany inspektor danych
osobowych Pani Agnieszka Batko ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu email: iod@biblioteka.wieliczka.eu, telefon: (12) 385 88 11, wew. 503. Dane osobowe
Uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z
realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997
nr 85 poz. 539).
3. Dane osobowe Uczestnika nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów
do tego uprawnionych takich jak:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
(Rzeczowy Wykaz Akt).
5. Uczestnik posiada prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c. żądania usunięcia danych, gdy:
i. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
ii. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO,
f. ograniczenia przetwarzania, gdy:
i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
ich wykorzystywania,

iii. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
g. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany
w siedzibie Mediateki – Biblioteki Miejskiej w Wieliczce.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2020 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie w siedzibie głównej Mediateki – Biblioteki Miejskiej w
Wieliczce.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora zajęć
Mediatekę – Bibliotekę Miejską w Wieliczce.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w zajęciach jak i w samym
Regulaminie.

