Regulamin „Akademii Malucha”

1. Organizatorem „Akademii Malucha” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie,
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów przy współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów.
2. Spotkania odbywają się w raz w miesiącu (w pierwszą sobotę).
3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 3 do 6 lat wraz z rodzicami/opiekunami
prawnymi.
4. Liczba uczestników jest ograniczona: maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Chętni, którzy chcą wziąć udział w „Akademii Malucha” muszą dostarczyć do Biblioteki – Oddział
dla Dzieci (I piętro), pisemną zgodę rodzica/opiekuna (Załącznik nr 1).
6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały do zajęć plastycznych.
7. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach jest przebywanie na terenie biblioteki jego
rodzica/opiekuna prawnego i sprawowanie pieczy nad dzieckiem.
8. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
9. Dzieci nie powinny mieć przy sobie wartościowych rzeczy. Za zgubienie rzeczy Organizator
nie odpowiada.
10. Podczas imprezy obowiązkowa jest zmiana obuwia (miękka podeszwa).
11. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biorących udział w „Akademii Malucha”.
12. Dodatkowych informacji udzielają bibliotekarze pod numerem telefonu (15-864-24-35, numer
wewnętrzny 23) w godzinach pracy Biblioteki.

Załącznik nr 1

…………………………………………………………………….

Staszów, dn. ……………………………….

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
……………………………………………………………………
(Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna)

ZGODA rodzica/opiekuna na uczestnictwo dziecka w bibliotecznej „AKADEMII MALUCHA”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.......................................................……………………………………
w „Akademii
Malucha”, której organizatorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów przy współpracy z Publiczną Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Staszowie, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów.
Oświadczam, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spotkaniach.
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć podczas spotkań w „Akademii Malucha” oraz ich
wykorzystanie, utrwalenie i publikację za pośrednictwem dowolnego medium (w tym Internetu),
wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Bibliotekę z zachowaniem
anonimowości danych osobowych dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Regulamin imprezy dostępny na stronie: www.biblioteka-staszow.pl

……………………………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dane uczestnika/opiekuna:

Staszów, dn. ……………………….

Imię i nazwisko: ………………………………..

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych
oraz w sprawach związanych z korzystaniem z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów.

……………………………………………
(Podpis uczestnika/opiekuna)
Informujemy, że:










administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie z siedzibą:
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów,
podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki,
dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych,
dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest niezbędne do celów, dla których
są przetwarzane,
posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania w przypadku niezgodności,
po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki może Pan(i) cofnąć swoją zgodę
na przetwarzanie i zażądać ich usunięcia,
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
przysługuje Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan(i), iż ich przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ich ochronie.

