Regulamin akcji „LATO W MIEŚCIE 2020”
w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
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Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.
Koordynator akcji: Małgorzata Łagowska – pracownik administracyjno – gospodarczy, 022 325 46 02
Czas trwania akcji: od 01 lipca do 31 sierpnia 2020 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00
Miejsce realizacji: Pływalnia ul. Niegocińska 2A, 02-698 Warszawa
Uczestnicy akcji: dzieci i młodzież szkolna z ważną legitymacją szkolną.
Pierwszeństwo do uczestniczenia w zajęciach mają grupy zorganizowane wraz z opiekunami.
Grupy zorganizowane od 10 osób wpuszczane będą tylko wraz z opiekunami sprawującymi nadzór nad grupą
(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6 poz. 69, rozdz. 3) oraz Uchwała
Warunki uczestnictwa indywidualnego (poza grupami zorganizowanymi): złożyć oświadczenie o zdolności do
udziału w zajęciach podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych – gotowe druki znajdują się w kasie
pływalni i zamieszczone są na stronie internetowej: www.osirmokotow.waw.pl
Maksymalne obłożenie pływalni regulowane jest przez bieżące przepisy prawa.
Grupy zorganizowane na terenie pływalni mogą przebywać wyłącznie z opiekunem.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu określającego zasady korzystania
z pływalni.
Osoby korzystające z Pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników oraz
pracowników OSiR Mokotów. Nie przestrzeganie zasad w zakresie norm bezpieczeństwa oraz przepisów
sanitarnych może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia Pływalni danemu podmiotowi w trakcie
stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz skutkować to może anulowaniem rezerwacji na wszystkie
obiekty będące w administrowaniu OSiR Mokotów do końca 2020 r.
Uczestnicy akcji „Lato w Mieście 2020” na pływalni OSiR Mokotów zobowiązani są posiadać strój kąpielowy,
czepek i klapki oraz posiadanie środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Za szkody wyrządzone w mieniu OSiR Mokotów przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato
w Mieście 2020” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
Obowiązują wcześniejsze zapisy dla grup (z podaniem ilości dzieci i nazwiska opiekuna – wraz z telefonem
kontaktowym). Rezerwacja odbywa się mailowo minimum dzień wcześniej na adres
rezerwacje@osirmokotow.waw.pl – osoba odpowiedzialna: Małgorzata Łagowska – pracownik administracyjno gospodarczy 022 325 46 02.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się ogólny regulamin korzystania z Kompleksu
Sportowego i pływalni krytej przy ul. Niegocińskiej 2A w Warszawie.
Przetwarzanie danych osobowych – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Olkuskiej 3 lok 16, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administratora danych,
przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu oraz adres e-mail w celu rezerwacji. Dane
osobowe podane w oświadczeniach są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji „Lato
w Mieście 2020”. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do dokonania
rezerwacji/uczestnictwa w zajęciach. Każdy uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usuwania – w zgodzie z aktualnie obowiązującymi
przepisami w tym zakresie. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne – do zakończenia Akcji
oraz wygaśnięcia obowiązków administracyjnych z nią związanych. W sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych pod
adresem e-mail: iod@osirmokotow.waw.pl bądź listownie, na adres wskazany powyżej. Dane osobowe
uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane
z naruszeniem prawa, ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator danych nie będzie podejmował
wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci
fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz.
83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora
lub przekazywane mediom.
Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza
osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub
nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane
mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać
w każdym czasie.

