Regulamin zajęć organizowanych w Miejskim Domu Kultury w Barcinie
I.
Postanowienia Ogólne
1. Zajęcia edukacyjne zwane dalej zajęciami/warsztatami należą do działalności
statutowej Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
2. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie
talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Miejskim Domu Kultury w Barcinie jest akceptacja
wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody
udziela rodzic lub opiekun prawny.
5. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania
się do jego postanowień.
6. Miejski Dom Kultury w Barcinie zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji
oraz oferty kulturalnej dostosowanej do wieku uczestnika na adres lub e-mail, bądź
telefon (SMS).
7. Miejski Dom Kultury w Barcinie nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych
wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia
oraz kondycji fizycznej i psychicznej, a w zajęciach uczestniczy na własną
odpowiedzialność. Miejski Dom Kultury w Barcinie nie odpowiada za kontuzje ani
nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
8. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych
zajęć.
9. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia,
Miejski Dom Kultury w Barcinie nie ponosi odpowiedzialności.
10. Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich zajęć organizowanych przez MDK.
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II.
Zasady tworzenia grupy zajęciowej/warsztatowej
Informacje o prowadzonych przez MDK Barcin zajęciach oraz o terminie i formie zapisów
podawane są do publicznej wiadomości. Informacje są umieszczane na stronie
www.mdkbarcin.com.pl oraz udzielane są telefonicznie przez MDK Barcin.
Zajęcia adresowane są do określonych grup wiekowych, liczebność poszczególnych
grup zajęciowych określa instruktor prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem MDK
Grupa zajęciowa tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych przez MDK do
wyczerpania limitu przyjęć do poszczególnych grup i w oparciu o wypełnione Karty
uczestnika zajęć.
Zapisy na zajęcia dokonywane są w miejscu realizacji zajęć tj.: w biurze MDK Barcin.

III.
Warunki przyjęcia, uczestnictwa oraz rezygnacji z zajęć
1. Zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Barcinie odbywają się w sezonie artystycznym
trwającym 9 miesięcy od października do czerwca.
2. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach jest:
- zapisanie się na zajęcia bezpośrednio w biurze MDK Barcin;
- czytelne i dokładne wypełnienie Karty Uczestnika zajęć - Załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu, dostępnej na stronie www.mdkbarcin.com.pl.
- akceptacja niniejszego regulaminu i złożenie podpisu po zapoznanie się z jego treścią;
- uiszczenie obowiązkowych opłat do 10 dnia każdego miesiąca;
- regularna obecność na zajęciach.
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3. Wypełnienie Karty uczestnika zajęć nie jest jednoznaczne z przyjęciem na wybrane
zajęcia
4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc zainteresowana osoba może zostać
umieszczona na liście rezerwowej. Z listy rezerwowej zainteresowana osoba może zostać
przyjęta do grupy zajęciowej w ciągu sezonu warsztatowego w kolejności miejsca
zajmowanego na liście rezerwowej.
5. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach.
Rezygnacja następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym
uczestnik uczestniczył w zajęciach, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za
każdy rozpoczęty miesiąc zajęć.
6. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się wyłącznie na mocy
złożonego na piśmie Oświadczenia o rezygnacji z zajęć (stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu). Oświadczenie należy złożyć w biurze Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie
z pierwszym dniem miesiąca następnego. W przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny.
7. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących
zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania.
8. W Miejskim Domu Kultury w Barcinie prowadzone są również zajęcia, które realizowane
są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie umowy
wynajmu sal w MDK Barcin w celu prowadzenia zajęć. W tej sytuacji Miejski Dom Kultury
w Barcinie nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera opłat od
uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia.
9. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Miejski Dom Kultury w Barcinie, miejscu
i w ustalonych godzinach. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy.
10. Miejski Dom Kultury w Barcinie i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę
osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem.
11. Rodzic/Opiekun wyrażający zgodę na samodzielny powrót dziecka z zajęć jest
zobowiązany do wypełnienia stosownego oświadczenia.
12. Po zakończeniu zajęć instruktor osobiście przekazuje dziecko opiekunowi, chyba że ten
w złożył Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka z zajęć – załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu.
13. Opiekun niepełnoletniego uczestnika, może upoważnić inne osoby do odbioru dziecka
po zajęciach, poprzez złożenie Oświadczenia o odbiorze dziecka - załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
14. Program zajęć, czas trwania ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez
instruktora prowadzącego zajęcia. Grafik zatwierdza Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie
15. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na
grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu
zaawansowania.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor
poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
17. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla
danej grupy zajęciowej w sezonie artystycznym (październik-czerwiec) ustala Dyrektor
MDK Barcin w porozumieniu z Główną Księgową. Zmniejszenie się liczby uczestników
poniżej ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
18. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym
powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
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IV.
Zasady wnoszenia opłat
1. Zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Barcinie mają charakter odpłatny i każdy
z uczestników ma obowiązek uiszczania opłat.
2. Opłaty za poszczególne zajęcia są wyszczególnione w Cenniku opłat za zajęcia załączniki nr 5 do niniejszego Regulaminu.
3. Wpłaty za zajęcia należy dokonywać w kasie MDK Barcin lub przelewem na konto
bankowe MDK Barcin – BS Barcin 97 8167 0008 0000 0244 2000 0001. Opłatę należy
wnieść najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
4. Przelew na konto MDK Barcin należy opisać według następującego schematu:
- Imię i nazwisko uczestnika zajęć,
- nazwa zajęć (np. plastyczne),
- miesiąc, którego dotyczy wpłata,
- numer karty Dużej Rodziny z Barcina upoważniającej do zniżki (dotyczy posiadaczy
karty).
5. Dowodem opłaty jest paragon fiskalny wydany przez kasę MDK Barcin lub
potwierdzenie przelewu.
6. Dowód opłaty należy okazać instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć.
7. Opłaty za zajęcia mogą być wnoszone jedynie przez osoby powyżej 13 roku życia.
8. Odpłatność za zajęcia grupowe jest stała, dokonywana z góry za miesiąc zajęć.
Pojedyncze nieobecności nie upoważniają do zniżek w opłatach.
9. Przerwy związane ze świętami, przerwą szkolną w nauce, chorobą nie zwalniają z pełnej
odpłatności za zajęcia.
10. MDK Barcin może odstąpić od pobierania lub obniżyć opłaty na wniosek uczestnika lub
opiekuna z powodu trwającej co najmniej trzech nieobecności pod rząd na jednych
zajęciach uczestnika związanych z chorobą. W takim przypadku uczestnik kieruje do
Dyrektora MDK Barcin pisemny wniosek wraz z załączonym dokumentem
potwierdzającym zaistniałą sytuację.
11. W przypadku odwołania zajęć przez MDK Barcin zajęcia są odpracowane w terminie
uzgodnionym z uczestnikami. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu,
nadpłata za nieodpracowane zajęcia zostaje wyrównana w kolejnym miesiącu.
12. W przypadku lekcji indywidualnych planowaną nieobecność należy zgłosić instruktorowi
najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia. Jeśli oplata została dokonana, zostanie ona
wyrównana w następnym miesiącu.
13. W wyjątkowych okolicznościach (np. klęska żywiołowa) MDK zastrzega sobie możliwość
odwołania zajęć bez zwrotu wpłat za zajęcia.
14. Pracownicy MDK Barcin mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział
w zajęciach. W przypadku nieuregulowania wpłaty za dany miesiąc, fakt ten zgłoszony
zostanie do Dyrektora MDK Barcin.
15. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat uczestnik zajęć bądź jego Rodzic/ Opiekun
zostaną w pierwszej kolejności wezwani do zapłaty przez instruktora zajęć. Jeśli to nie
przyniesie skutku Dyrektor MDK Barcin wysyła pisemne wezwanie do zapłaty.
16. Niedokonanie wpłaty na zajęcia skutkuje uruchomieniem procesu windykacji zaległych
zobowiązań i wykreśleniem z listy Uczestnika zajęć.
V.
Zniżki
1. Opłacenia zajęć gry na instrumentach upoważnia uczestnika do bezpłatnego udziału
w pozostałych zajęciach.
2. Opłacenie za zajęcia jednego dziecka w rodzinie, upoważnia pozostałe dzieci
(rodzeństwo) do bezpłatnego udziału w pozostałych zajęciach, za wyłączeniem
Ogniska Muzycznego.
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3. W wyjątkowych przypadkach uczestnik zajęć będący w trudnej sytuacji materialnej
może wystąpić do Dyrektora MDK z pisemnym udokumentowanym wnioskiem
o zwolnienie z opłat za zajęcia.
4. Wniosek należy zgłosić drogą pisemną w biurze MDK, Wiosek o zwolnienie z opłat należy
złożyć przed dołączeniem do grupy zajęciowej.
5. Decyzja o zwolnieniu z opłat nie działa wstecz.
6. Całkowite zwolnienie z opłat jest możliwe w przypadku jednego rodzaju zajęć.
7. MDK Barcin honoruje Kartę Dużej Rodziny z Barcina która upoważnia do rabatu
w wymiarze 50% opłaty za zajęcia.
VI.

Obowiązki i prawa uczestnika zajęć

Obowiązki:
1. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Niepełnoletni uczestnik przebywający na terenie MDK pozostaje pod opieka rodzica lub
prawnego opiekuna do momentu osobistego przekazania go pod opiekę instruktora.
W trakcie zajęć uczestnik pozostaje pod opieką instruktora i ma obowiązek stosować się
do jego poleceń.
3. Przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora,
4. Urządzenia elektryczne obsługiwane są przez instruktora lub przez dorosłych uczestników
zajęć, wyłącznie za zgodą instruktora.
5. Uczestnik zajęć powinien korzystać z narzędzi, przyrządów i materiałów stanowiących
wyposażenie sal zgodnie z ich przeznaczeniem i według wskazówek instruktora.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania czystości i porządku na stanowisku pracy
w trakcie zajęć.
7. W przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach MDK Barcin, uczestnik lub jego
opiekun zobowiązany jest do pokrycia kosztów zniszczeń we własnym zakresie i/lub
przywrócenia pomieszczenia do stanu pierwotnego.
8. Uczestnicy zając zobowiązani są do:
a) systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
b) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
c) zachowania się zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, zasadami
i kultury osobistej,
d) pozostawiania w szatni okryć wierzchnich, bagażu, toreb, parasolek, artykułów
spożywczych i napojów
9. Powiadamiania instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć
10. Uczestnictwa w konkursach, festiwalach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych
wyznaczonych przez instruktora.
11. Przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla Miejskiego Domu
Kultury w Barcinie.
12. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia Miejskiego Domu Kultury
w Barcinie oraz pozostawiania po sobie porządku.
Prawa:
1. Uczestniczyć w zajęciach, na które został zapisany, brać udział w organizowanych przez
Miejski Dom Kultury w Barcinie imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu
i organizacji.
2. Zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności Domu Kultury.
3. Ubiegać się o udział w zgrupowaniach i warsztatach.
4. Nie brać udziału w konkursach, festiwalach, zawodach lub innych występach, jednak
jedynie po wcześniejszym powiadomieniu. Za “wcześniejsze powiadomienie” uważa się
poinformowanie instruktora co najmniej dwa tygodnie przed występem/imprezą.
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5. Korzystać z innych zajęć, warsztatów, szkoleń, i innych form aktywności artystycznej
i kulturalnej prowadzonych w ramach Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, jak również
poza nim za zgodą Dyrektora MDK Barcin.
VII .KLAUZULA INFORMACYJNA
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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie ul.
Artylerzystów 8, 88-190 Barcin tel. 52 353 93 90.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych - Marcin Kominiarczyk pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów
prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

1.
2.
3.

4.

5.

VII.
Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.
Dyrektor MDK Barcin zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach MDK Barcin jest akceptacja niniejszego
Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów
bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MDK Barcin
W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Zajęć Miejskiego Domu Kultury w Barcinie,
instruktor może ukarać uczestnika zajęć poprzez tymczasowe niedopuszczenie do
udziału w zajęciach, konkursach i występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie
– skreślenie z listy uczestników zajęć.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
zajęć w Miejskim Domu Kultury
W Barcinie

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Prosimy o czytelne wypełnię wniosku

……………………………………..…………………………………………………………………
Nazwa zajęć

Dane osobowe Uczestnika
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres

Ulica i numer:

zamieszkania

Kod pocztowy:
Miejscowość:

Telefon

Uczestnika

kontaktowy *

Opiekuna

Adres e-mail *
Imię i nazwisko Opiekuna

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zajęć w Miejski Domu
Kultury w Barcinie i w pełni akceptuję jego treść.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w zajęciach.
Stan zdrowia mój/mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w/w zajęciach.
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zajęcia na zasadach określonych
w Regulaminie zajęć.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących
działalności kulturalnej MDK Barcin na podany powyżej adres

…………………………………………

……………………………………...

Data

Podpis Uczestnika/Opiekuna

*Dane Opiekuna potrzebne, gdy uczestnik jest niepełnoletni.
Strona 1/2
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie
uczestnika oraz prezentację wizerunku mojego dziecka na następujących stronach:
www.mdkbarcin.com.pl.,www.mdkbarcin.com.pl/poglos-barcina, www.facebook. com/kultura
barcin/, www.tvlbarcin.pl, afiszach, folderach zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu udziału w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury
w Barcinie, Zgoda dotyczy przetwarzania danych ich udostępniania, prezentacji wizerunku
dziecka na potrzeby promocji Miejskiego Domu Kultury w Barcinie, dokumentowania udziału
w zajęciach oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Dane będą przechowywane
w Miejskim Domu Kultury w Barcinie

…………………………
Podpis Uczestnika/Opiekuna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejski Dom
Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin. tel. 52 353 93 90, email: kulturabarcin@o2.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo: żądania dostępu do danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 –
193 Warszawa. Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..
Podpis Uczestnika/Opiekuna
KLAUZULA INFORMACYJNA
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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel. 52 353 93 90.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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