Regulamin
wydarzenia realizowanego w ramach projektu socjalnego
pod nazwą „Aktywne Lato w Ogródku”
1. Nazwa wydarzenia
„Aktywne Lato w Ogródku” - wydarzenie realizowane w ramach projektu socjalnego.
2. Organizator:
Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie,
ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, NIP : 684-16-35-674, numer : REGON:
370004853.
3. Cel wydarzenia:
Integracja dzieci z rówieśnikami poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach
edukacyjnych.
4. Adresaci wydarzenia:
Rodziny z dziećmi, mieszkańcy miasta Krosna. Wstęp otwarty i wolny dla wszystkich
mieszkańców.
5. Miejsce i czas realizacji wydarzenia:
Placówka wsparcia dziennego „Ogródek Jordanowski”, ul. Grodzka 20, 38-400
Krosno, dnia 06.07.2021 r. w godzinach od 12:00 do 18:00.
6. Działania realizowane przez organizatora
 zajęcia plastyczne z animatorami,
 zajęcia taneczne – ZUMBA dla dzieci,
 wielkie bańki mydlane,
 malowanie twarzy,
 dmuchana zjeżdżalnia,
 zajęcia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym,
 wóz Państwowej Straży Pożarnej,
7. Postanowienia końcowe
 W przypadku złej pogody wydarzenie zostanie przeniesione do budynku Placówki
Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”, lecz ze względu na warunki lokalowe i
obostrzenia spowodowane pandemią koronawirusa liczba osób mogących
uczestniczyć w zajęciach będzie ograniczona do 22 (wraz z opiekunami).
 Warunkiem otrzymania darmowego poczęstunku w postaci lodów jest zgoda
opiekuna.
 Za bezpieczeństwo nieletnich uczestników wydarzenia odpowiadają ich opiekunowie,
których obecność jest niezbędna do korzystania z atrakcji przewidzianych przez
realizatora.
 Podczas wydarzenia będzie realizowana dokumentacja zdjęciowa mająca na celu
promocję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie jako organizatora imprez
adresowanych do rodzin z dziećmi.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: poczta@moprkrosno.pl
Regulamin wydarzenia dostępny na stronie: www.moprkrosno.pl ,
Telefon: 13 43 204 59

8. Informacje dotyczące przetwarzania danych
Tożsamość
Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR
Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43
204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).

Dana kontaktowe
Administratorów

Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki z którym można się skontaktować w siedzibie placówki
lub pod nr telefonu (013) 43 204 59 oraz
drogą elektroniczną na adres poczty email:
dyrektor@moprkrosno.pl,

Dane
Inspektorów
Danych:

Mogą Państwo kontaktować się również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
poczty elektronicznej iod@moprkrosno.pl lub listownie na podany wyżej adres z dopiskiem Inspektor
Ochrony Danych.

kontaktowe
Ochrony

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Dane osobowe będą wykorzystywane w celu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia wydarzenia
pod nazwą „Aktywne Lato w Ogródku” zgodnie z:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO - tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. akceptacja regulaminu i udział w wydarzeniu
W związku z organizacją wydarzenia Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w
wydarzeniu (w przypadku osób niepełnoletnich także ich rodziców bądź opiekunów prawnych)

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe mogą być udostępniane w celu promocji wydarzenia i działań edukacyjnych na stronie
internetowej pod adresem www.moprkrosno.pl, mediach społecznościowych oraz w materiałach
prasowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich do publikacji ich danych
osobowych wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego.

Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Okres
przechowywania
danych

Dane osobowe pozyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia pod nazwą „Aktywne
Lato w Ogródku” nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane,
a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody - do czasu jej wycofania.

Prawa podmiotów
danych

Informujemy, że przysługują Pani/Panu prawo:





dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii
sprostowania danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne
ograniczenia przetwarzania danych
usunięcia danych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie
jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało
jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana lub dziecka narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dowolności
lub obowiązku podania
danych
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
osobowe dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

