
  REGULAMIN ZAJĘĆ PODCZAS FERII ZIMOWYCH  

W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU I FILIACH

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem  zajęć�  jest  Biblioteka  Pedagogićzna  w  Zamos�ćiu  oraz  Filie  w  Biłgoraju,

Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.

2. Zajęćia będą odbywać� się w następująćyćh plaćo� wkaćh:

• Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość 

Tel. 84 638 49 39, www.bipe.pl 

• Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju

ul.  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj

Tel. tel: (084) 686 42 55 , www.bipe.pl 

• Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie

ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów

Tel. 84 696 29 38 , www.bipe.pl 

• Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim

ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 38 38 , www.bipe.pl

 

3. Organizaćję zajęć�  okres�la niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), kto� ry wćhodzi

w z/yćie z dniem ićh rozpoćzęćia i obowiązuje do ćzasu ićh zakon� ćzenia.

4. Zajęćia odbywać� będą się w terminie  16.01- 20.01, 23.01-27.01, w godzinaćh 10.00-14.00.

5. Ućzestnićtwo w zajęćiaćh jest bezpłatne. 

6. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. 

7. Grupa docelowa 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Regulamin zajęć�  dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki: www.bipe.pl i Faćebooku

Zamos�ć� -     https://www.facebook.com/Bp.Zamosc  

Tomaszo� w Lubelski - https://www.faćebook.ćom/bp.tomaszowlub

Hrubieszo� w -    https://www.facebook.com/profile.php?id=100057210260268  
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§ 2 ZASADY

1. Zapisy na zajęcia zorganizowanych grup odbywają się telefonicznie lub osobiście w

siedzibie  właściwej  Biblioteki  Pedagogicznej  w Zamościu,  Biłgoraju,  Hrubieszowie,

Tomaszowie Lubelskim w godzinach pracy Biblioteki.

2. Warunkiem ućzestnićtwa w zajęćiaćh jest złoz/enie podpisanej Karty zgłoszenia (załąćznik nr

1,2 do Regulaminu) oraz akćeptaćja niniejszego Regulaminu.  

3. Uczestnicy są zobowiązani do odpowiedniego zachowywania się,  stosowania się do

poleceń  bibliotekarzy,  zachowywania  zasad  bezpieczeństwa  oraz  dbania  o  mienie

Biblioteki. 

4. Prowadząćy  warsztaty,  ponosi  odpowiedzialnos�ć�  za  dziećko/ućzestnika  tylko  w  trakćie

trwania zajęć�. 

5. Ućzestnikom nie wolno opuszćzać� pomieszćzenia, w kto� rym odbywają się zajęćia bez wiedzy

i zgody prowadząćego.

6. Podćzas zajęć� obowiązuje obuwie zmienne.

7. Organizator nie zapewnia ućzestnikom posiłko� w ani napojo� w. 

8. Organizator nie odpowiada za rzećzy pozostawione lub zgubione w ćzasie zajęć�. 

9. Organizator zastrzega prawo do zmian regulaminu.

§ 3 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dn.27 kwietnia 
2016 r. informujemy, z/e:
Administratorem  danyćh  osobowyćh  ućzestniko� w  zajęć�  oraz  ićh  opiekuno� w  /  przedstawićieli
ustawowyćh jest Biblioteka Pedagogićzna w Zamos�ćiu, ul. H. Sienkiewićza 5, 22-400 Zamos�ć�.
Kontakt do inspektora danyćh osobowyćh : iodo@bipe.pl, tel. 084 664 38 38.
Moz/emy Pan� stwa poprosić� o podanie imienia, nazwiska oaz miejsća zamieszkania dziećka oraz 
numeru telefonu opiekuna dziećka.
Podstawa prawna przetwarzania tyćh danyćh to: art. 6 ust.1 lit. ć RODO. 
Planujemy udokumentować� przebieg zajęć� na zdjęćiaćh lub filmie, by mo� ć się poćhwalić� 
działalnos�ćią Biblioteki na naszej stronie internetowej, w biuletynie informaćyjnym oraz kontaćh 
YouTube, Faćebook.

Wizerunek ućzestniko� w przetwarzany będzie na podstawie zgody wyraz/onej przez ićh opiekuno� w 
(art. 6 ust.1 lit. a. RODO). 

Administrator przetwarza wskazane dane osobowe w ćelu: 

- prowadzenia zajęć� z dzieć�mi w ramaćh projektu “Ferie w Biblioteće”,

- publikowania zdjęć�, nagran�  w ćelu informowania o wydarzeniaćh organizowanyćh w Biblioteće,

- arćhiwizaćji zgodnie z wymogami aktualnej instrukćji kanćelaryjnej.

Pozyskane  dane  osobowe  będziemy  przetwarzać�  przez  okres  niezbędny  dla  zrealizowania
przedsięwzięćia a zdjęćia i nagrania przez ćzas publikaćji oraz arćhiwizaćji.

mailto:iodo@bipe.pl


W  przypadku  obowiązko� w  prawnyćh  Administratora,  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez
okres trwania tyćh obowiązko� w.

Podanie danyćh osobowyćh oraz udostępnienie wizerunku ućzestniko� w jest dobrowolne.

 W związku z przetwarzaniem danyćh osobowyćh ućzestnikom przysługują następująće 
uprawnienia:

a) prawo dostępu do danyćh osobowyćh, w tym prawo do uzyskania kopii tyćh danyćh;

b) prawo do z/ądania sprostowania (poprawiania) danyćh osobowyćh – w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne;

ć) prawo do z/ądania usunięćia danyćh osobowyćh (tzw. prawo do byćia zapomnianym);

d) prawo do z/ądania ogranićzenia przetwarzania danyćh osobowyćh;

e) prawo do przenoszenia danyćh;

f) prawo do ćofnięćia zgody, gdy jest ona podstawą przetwarzania danyćh.

   W przypadku powzięćia informaćji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danyćh osobowyćh 
przez Bibliotekę Pedagogićzną w Zamos�ćiu, ćzytelnikowi  przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorćzego włas�ćiwego w sprawaćh oćhrony danyćh osobowyćh (PUODO).


