REGULAMIN BILETU INSTRUKTORSKIEGO
Ważny od 1.10.2019
1. Osoby prowadzące zajęcia obejmujące elementy nauki oraz doskonalenia pływania,
rehabilitacji itp. (zwane dalej: instruktor) na basenach przy Pl. Powstańców 1 oraz ul.
Granicznej 92 w Chorzowie, w godzinach ogólnodostępnych, zobowiązane są do
zakupienia BILETU INSTRUKTORSKIEGO .
2. Uprawnionymi do zakupu biletu instruktorskiego są osoby, które uzyskały uprzednio
pisemną zgodę Dyrektora MORiS na prowadzenie zajęć.
3. Osoba ubiegająca się o zezwolenie na prowadzenie zajęć powinna przedłożyć do
wglądu uprawnienia instruktorskie.
4. Na 1 godzinę sprzedaż maksymalnie 2 biletów instruktorskich.
5. W ramach biletu instruktor może prowadzić zajęcia od poniedziałku do piątku dla
maksymalnie 2 osób oraz od soboty do niedzieli dla maksymalnie 3 osób. Osoby te
zobowiązane są do zakupu biletu według obowiązującego cennika.
6. Pierwszeństwo przy zakupie biletu instruktorskiego mają pracownicy Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
7. Instruktor prowadzi zajęcia na własną odpowiedzialność i posiada stosowne
ubezpieczenia obejmujące zakres prowadzonej działalności.
8. Zakup biletu instruktorskiego nie jest równoznaczny z wydzierżawieniem powierzchni
basenowej odpowiadającej liczebności grupy zajęciowej. Instruktor korzysta z basenu
na zasadach ogólnych
9. Instruktor uprawniony jest do noszenia stroju sportowego, który jednak musi się różnić
kolorystycznie od stroju ratownika.
10. Identyfikatorem instruktora będzie zegarek innego koloru (niż pozostałych klientów)
założony na nadgarstek. Usunięcie zegarka nastąpi po zakończeniu zajęć i wyjściu z
hali basenu.
11. Instruktorzy prowadzący zajęcia, a nie posiadający założonego zegarka zostaną
usunięci z obiektu.
12. Zakup biletu instruktorskiego jest równoznaczny z:
a. akceptacją regulaminów obowiązujących na obiekcie
b. oświadczeniem o posiadaniu odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego
typu działalności.
c. Zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych osobowych 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) – pełna informacja
o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w
załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

Regulamin zatwierdzony
przez Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu

Załącznik nr 1
Informacja - o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie biletu instruktorskiego
Informujemy, że 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, str. 1)):
1. Administratorem danych osobowych 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:
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500
Chorzów, tel. 322417050 e-mail: iodo@moris.chorzow.pl,
3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz numeru, daty wydania i nazwy organu
wydającego dokument poświadczający uprawnienia instruktorskie, zbierane są w celu
prowadzenia ewidencji osób uprawnionych do zakupu biletów instruktorskich, a dane
teleadresowe jedynie w celach kontaktowych.
4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym),
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy firmy ochroniarskiej,
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej,
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od kolejnego roku,
8. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, - realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
administratora,
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia
wskazanego we wstępie, istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
10. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w punkcie 3 nie jest obowiązkowe, ale
osoby, które nie zgodzą się na ich podanie nie będą mogły zakupić biletów
instruktorskich obowiązujących na terenie obiektów MORiS.

