Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 21/2018
Dyrektora Centrum Kultury w Mielnie
z dnia 1 października 2018 r.
REGULAMIN ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W CENTRUM KULTURY W MIELNIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Centrum Kultury w Mielnie ( dalej CKM) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne
adresowane do mieszkańców gminy Mielno i okolic. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach
określa niniejszy regulamin.
1. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej CKM
www.ckm.mielno.pl oraz w drukowanych materiałach promocyjnych.
2. Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich, spełniające kryteria
wiekowe i akceptujące warunki regulaminu.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie karty
Uczestnika Zajęć (w przypadku uczestników niepełnoletnich karty wypełniają rodzice lub
opiekunowie), oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP
i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach CKM.
4. Liczebność poszczególnych grup zajęciowych określa CKM.
5. Zajęcia prowadzone przez CKM są bezpłatne. CKM zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat
za wybrane zajęcia organizowane przez CKM.
6. Decyzję o wysokości opłat za zajęcia podejmuje Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie. Informacja
o wysokości opłat jest dostępna w siedzibie Centrum Kultury w Mielnie oraz na stronie
internetowej.
7. Odpłatność należy uiszczać za każdy miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Przelewem na
konto bankowe Centrum Kultury w Mielnie o numerze: 86 85660003 0600 8318 2005 0002,
podając w tytule: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, nazwę sekcji/grupy i miesiąc, którego dotyczy
opłata.
8. Przy zapisach do więcej niż jednej sekcji, opłata miesięczna za pierwszą wybraną sekcję jest płatna
100 %, a każda kolejna sekcja 10 zł taniej.
9. Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum
Kultury w Mielnie , adres Bolesława Chrobrego 45, 76-032, Mielno.
1) Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez
CKU inspektorem ochrony danych pod nr tel. 94 3149141 lub email kontakt@ckm.mielno.pl.

2) Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w
formularzu wyłącznie w celu realizacji zajęć artystycznych Przez CKM zgodnie z regulaminem
na podstawie art. 6 lit. b RODO1.
3) Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy
uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4) Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe okres 1 roku
od zakończenia zajęć.
5) Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
6) Informacja o wymogu podania danych. Na podstawie regulaminu Zajęć artystycznych podanie
przez Państwa danych osobowych w niniejszym formularzu, jest dobrowolne jednak niezbędne
aby wziąć udział w Zajęciach.
7) Informacja o przekazywaniu do państwa trzeciego i profilowaniu. Administrator nie ma zamiaru
przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO1.
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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 (RODO) oraz podjętych działań.

