
REGULAMIN WYCIECZKI  

w ramach akcji „Ferie z MORiS-em 2019” 

Organizatorem wycieczki jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu z siedzibą w Chorzowie przy ul. 

Dąbrowskiego 113  

W czasie wycieczki: 

1. Należy stosować się do zaleceń opiekunów.  
2. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy; iść należy zawsze zwartą 

grupą.  
3. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych, dbać  

o bezpieczeństwo własne i innych. 
4. Swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować niebezpiecznych sytuacji 

czy też agresji innych.  
5. Nie wolno używać wulgaryzmów ani wykonywać niekulturalnych gestów.  
6. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki i innych 

napotkanych osób.  
7. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.  
8. Każdy fakt budzący niepokój należy zgłosić opiekunowi.  
9. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki bezzwłocznie zostaną poinformowani o 

tym rodzice (prawni opiekunowie).  
10. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 

Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 

241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl; 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, 

Urząd Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia) oraz opiekunów prawnych osób 

niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i 

zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia,  

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów - dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

co uniemożliwi jednak udział w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Realizacja uprawnień, o 

których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres 

Administratora, 

8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z udziałem 

w wydarzeniu obejmuje także: 

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 

informacje o imprezie oraz w ramach upowszechnia informacji o działalności organizatora.  

 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. Dokonanie 

zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

 


