
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Prezesa RSM „Chemik” 

z dnia 23.02.2021 r. 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  

W STRUKTURACH RSM „CHEMIK” W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU  

W CZASIE TRWANIA WIRUSA SARS-CoV-2 NA TERENIE 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: 

1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U.2020.2316 z dnia 2020.12.21 z późn. zm.). 

2. Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzgodnionych i 

zaakceptowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania 

domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury  

3. Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz  

Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-

rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce  

4. Wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii). 

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-

zakazen-koronawirusem-sars-cov-2  

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa na terenie placówek kulturalno-

oświatowych działających w strukturach RSM „Chemik” (dalej: placówki KO) w czasie 

trwania wirusa SARS CoV-2 dotyczące pracowników RSM „Chemik”, osób 

uczęszczających na zajęcia/wydarzenia organizowane przez placówki kulturalno-oświatowe 

RSM „Chemik” oraz instruktorów zajęć. 

2. Celem procedur jest: 

a) zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z prowadzoną 

przez RSM „Chemik” działalnością społeczną, oświatową, kulturalną i sportowo-

rekreacyjną, 

b) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na chorobę 

COVID-19, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, instruktorom i pracownikom placówek 

KO. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia koronawirusem  

i zachorowania na chorobę COVID-19, ale mimo wszystkich podjętych środków 

bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, 

dlatego rodzic/opiekun, decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki KO oraz 

uczestnik pełnoletni przychodząc na zajęcia do placówki KO czy też instruktor prowadzący 

zajęcia w placówce KO jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie, które stanowi 

załącznik do procedur bezpieczeństwa, odpowiednio dla: 

a) rodzica/opiekuna – załącznik nr 1,  

b) pełnoletniego uczestnika – załącznik nr 2,  

c) instruktora – załącznik nr 3.  

 

 

II. PRACA PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH  

W STRUKTURACH RSM „CHEMIK” W PODWYŻSZONYM REŻIMIE 

SANITARNYM 

 

1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności placówek KO online. 

2. Zaniechanie do odwołania organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (np. koncertów, 

wernisaży, konferencji, spotkań itp.) z wyjątkiem tych, które mogą odbyć się online. 

3. Ograniczenie się do prowadzenia działalności związanej z przygotowaniem wydarzeń 

artystycznych (w tym próby i ćwiczenia), dokonywania nagrań oraz realizowania 

aktywności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość bez udziału 

publiczności. 

4. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID - 19, rozkład zajęć zostanie 

zmodyfikowany przez kierowników placówek KO w taki sposób, by jednorazowo w 

zajęciach mogła wziąć udział określona liczba uczestników, pozwalająca na zachowanie 

bezpiecznej odległości od siebie zgodnie z zaleceniami reżimu sanitarnego. 

5. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówek KO są zamknięte. 

Uczestnicy zajęć będą wpuszczani do placówki KO przez pracowników, zgodnie z 

harmonogramem prowadzonych zajęć. 

6. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania niepełnoletnich uczestników na 

zajęcia.  

7. Podczas przerw pomiędzy zajęciami będzie prowadzone wietrzenie oraz przygotowanie ich 

do kolejnych zajęć. 

8. Zajęcia/wydarzenia będą prowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem 

uwzględniającym ilość osób przebywających w obiekcie. Harmonogram zajęć ułożony 

będzie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się uczestników w holu i na korytarzach 
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placówki KO. Harmonogram ustalany jest niezależnie dla każdej z placówek KO działającej 

w strukturach RSM „Chemik” przez jej Kierownika i zależy od organizacji i charakteru 

zajęć prowadzonych w danym obiekcie oraz obowiązujących ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynikających z odrębnych przepisów 

i wytycznych sformułowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu  

z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwem Sportu oraz Ministerstwem Rozwoju. 

9. Kontakt z placówkami KO możliwy jest telefonicznie lub pod adresem email. 

10. W razie konieczności w biurze placówki KO może przebywać jedna osoba z zewnątrz, 

która wcześniej uzgodniła swoją wizytę telefonicznie. 

 

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW ORAZ PEŁNOLETNICH 

UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ  
 

1. Rodzice/opiekunowie, pełnoletni uczestnicy zajęć/wydarzeń zobowiązują się do 

przestrzegania ustalonych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówkach KO 

działających w strukturach RSM „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa 

SARS-CoV-2  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz składają przed zajęciami stosowne 

oświadczenia. Nie podpisanie w/w oświadczeń uniemożliwia udział w 

zajęciach/wydarzeniach. 

2. Dzieci/pełnoletni uczestnicy nie uczestniczą w zajęciach/wydarzeniach, jeżeli miały kontakt 

z osobą przebywającą na kwarantannie, w izolacji lub prowadzone jest w stosunku do tej 

osoby postępowanie epidemiologiczne.  
3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników zajęć w 

placówce KO na zajęciach instruktor, pracownik RSM „Chemik” może odmówić przyjęcia 

na zajęcia osoby, u której widać objawy zakażenia.  
4. W przypadku wątpliwości dokonuje się pomiaru temperatury przy pomocy termometru 

bezdotykowego, który jest dostępny w placówce. Wszyscy uczestnicy zajęć są świadomi, 

takiej możliwości. 

5. Pracownicy placówek KO odpowiadają za ilość osób przebywających w pomieszczeniach  

i dokonują pomiaru temperatury ciała  uczestników. 

6. Do placówek KO można przynieść tylko niezbędne przedmioty potrzebne do uczestnictwa 

w zajęciach np. mata do ćwiczeń. 

7. Na terenie placówek KO zakazuje się wnoszenia oraz spożywania żywności przez 

uczestników. 

8. Bezwzględnie przed każdym wejściem do placówki uczestnicy zajęć/wydarzeń oraz 

rodzice/opiekunowie odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej 

w widocznym miejscu w placówce, oraz zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są osoby 

uczestniczące w zajęciach sportowych, po wejściu na salę, w której odbywają się zajęcia. 

9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie zgodnie z ustalonym 

wcześniej harmonogramem, bez zbędnego oczekiwania. Zasada dotyczy również 

pełnoletnich uczestników zajęć. 

10.  Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki KO w sprawie 

dziecka, stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań w 

zależności od sytuacji. 

11. Odbieranie dzieci z placówki: 

a) Rodzic/opiekun nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku placówki KO 

b) Pracownik placówki KO/instruktor odprowadza dziecko do rodzica/opiekuna 

oczekującego na zewnątrz budynku. 
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IV. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19  

1. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel, problemy z oddychaniem  

i zmęczenie. Niektórzy mogą odczuwać bóle głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból 

gardła lub biegunkę. Każdy może zarazić się wirusem powodującym chorobę COVID-19,  

a osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 także mogą przenosić wirusa. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od 

pracy, udaje się do wyznaczonego pomieszczenia tzw. izolatorium. Wstrzymuje się 

przyjmowanie uczestników zajęć/wydarzeń. Dalsze postępowanie następuje zgodnie z 

instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 

3. Kierownik/pracownik  placówki KO sporządza listę osób, które w tym samym czasie 

przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczestnik zajęć/wydarzeń  

z podejrzeniem choroby, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostają 

zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Postępowanie w przypadku uczestnika, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia  

i zachorowania na COVID-19: 

a) instruktor/pracownik placówki KO bezzwłocznie odizolowuje uczestnika do tzw. 

izolatorium, 

b) w przypadku pełnoletniego uczestnika należy powiadomić Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

c) w przypadku niepełnoletniego uczestnika instruktor/pracownik placówki KO zawiadamia 

rodzica/opiekuna, który zobowiązany jest zabrać dziecko z placówki KO, aby nie narażać 

zdrowia pozostałych uczestników i pracowników placówki KO, 

d) instruktor/pracownik placówki KO bezzwłocznie zabezpiecza się w: np. przyłbicę i 

jednorazowe rękawiczki, 

e) instruktor/pracownik placówki KO telefonicznie zawiadamia Kierownika placówki o 

zaistniałej sytuacji. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 24.02.2021 r. do czasu ich odwołania. 

2. Procedury mogą ulec aktualizacji.                           

Załączniki do procedur bezpieczeństwa: 

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika zajęć, 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika zajęć, 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie instruktora zajęć 

4. Załącznik nr 3 -  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 

RODO (klauzula informacyjna). 
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Załącznik nr 1 

do procedur bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

placówek KO działających w strukturach RSM „Chemik” 
w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa SARS-

CoV-2 na terenie RP 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika zajęć 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka/podopiecznego……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów (2 numery)………………………………………………... 

1. Oświadczam, że dziecko/podopieczny: 

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miał/o kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19, 

- nie przejawia widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

utrata smaku czy węchu lub inne nietypowe oznaki choroby), jego stan zdrowia jest dobry, 

- nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

- nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji 

domowej. 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka/ podopiecznego przez pracowników 

placówki. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce KO procedur, regulaminów 

związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka/podopiecznego z 

placówki KO w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych. 

4. Zobowiązuję się do przekazania dziecku/podopiecznemu informacji o podstawowych zasadach 

obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym: 

- zakazania przynoszenia do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn 

zdrowotnych, 

- obowiązku przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rak) oraz zachowania 

dystansu społecznego również na zajęciach. 

5. Zobowiązuje się do poinformowania kierownika placówki i/lub pracownika placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

6. Mimo wprowadzonych w placówce KO obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid-19. 

7. Wyrażam zgodę na podanie imienia i nazwiska mojego oraz dziecka/podopiecznego i numerów 

telefonów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 oraz przekazanie tych 

danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do oświadczenia w celu realizacji 

obowiązków ustawowych ciążących na RSM „Chemik: w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 

RODO
1
 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej została mi przedstawiona do zapoznania się przy podpisywaniu 

oświadczenia. Zostałem/am poinformowany również, że klauzula informacyjna znajduje na tablicy 

informacyjnej Domu Kultury oraz jest dostępna na stronie internetowej RSM „Chemik”. 

 

……………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

                                                           
1
 Rozporządzenie 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) – Zwane dalej „RODO”. 
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Załącznik nr 2 

do procedur bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 
placówek KO działających w strukturach RSM „Chemik” 

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa SARS-

CoV-2 na terenie RP 

 

Oświadczenie uczestnika zajęć 
 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy……………………………………………….................................................. 

1. Oświadczam, że dziecko/podopieczny: 

- w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19, 

- nie przejawiam widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, utrata 

smaku czy węchu lub inne nietypowe oznaki choroby), mój stan zdrowia jest dobry, 

- nie przebywam na kwarantannie lub w izolacji domowej, 

- nikt z członków mojej najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie lub  

w izolacji domowej. 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała przez pracowników placówki. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce KO procedur, regulaminów 

związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego zgłoszenia pracownikowi placówki 

KO faktu wystąpienia u mnie jakichkolwiek oznak chorobowych. 

4. Zobowiązuję się do przestrzegania  podstawowych zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego, 

w tym: 

- nieprzynoszenia do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn zdrowotnych, 

- przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk) oraz zachowania dystansu 

społecznego również na zajęciach. 

5. Zobowiązuje się do poinformowania kierownika placówki i/lub pracownika placówki o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

6. Mimo wprowadzonych w placówce KO obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid-19. 

7. Wyrażam zgodę na podanie mojego imienia i nazwiska i numeru telefonu w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19 oraz przekazanie tych danych Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wpisanych do oświadczenia w celu realizacji 

obowiązków ustawowych ciążących na RSM „Chemik: w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a 

RODO
2
 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Jednocześnie oświadczam, iż dane podałem/am dobrowolnie i zgodnie z art. 13 RODO. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej została mi przedstawiona do zapoznania się przy podpisywaniu 

oświadczenia. Zostałem/am poinformowany również, że klauzula informacyjna znajduje na tablicy 

informacyjnej Domu Kultury oraz jest dostępna na stronie internetowej RSM „Chemik”. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

                                                           
2
 Rozporządzenie 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) – Zwane dalej „RODO”. 



 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWEK KULTURALNO-

OŚWIATOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTÓRACH RSM „CHEMIK”  

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

 

7 
 

Załącznik nr 3 
do procedur bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

placówek KO działających w strukturach RSM „Chemik” 

w Kędzierzynie-Koźlu w czasie trwania wirusa SARS-
CoV-2 na terenie RP 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 

13 RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA) 

1. Administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu, wpisana do KRS pod nr  0000137918, adres: ul. 9 

Maja 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle – dalej „ADO”. 

2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

pisemnie: INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH, Robotnicza Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Chemik” w Kędzierzynie-Koźlu (adres do korespondencji: ul. 9 Maja 

6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle lub mailowo: inspektorochronydanych@rsmchemik.pl ). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Spółdzielnię działalności 

społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz realizacji 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, celem przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się zakażeń Covid-19 (art. 6 ust. 1 lit a RODO), na podstawie 

wyrażonej w oświadczeniu zgody (art. 13 RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych będą Organy upoważnione przez przepisy prawa np.: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Główny Inspektor Sanitarny. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 3 miesięcy od uczestnictwa w ostatnich 

zajęciach. 

6. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Ma Pan/i prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych na warunkach wynikających z 

przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem danych. 

8. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Oddanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestniczenia w zajęciach. 

11. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania. 

12. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych, realizacja opisanych wyżej 

praw i obowiązków odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz przepisami Ustawy 

o ochronie danych osobowych.  

mailto:inspektorochronydanych@rsmchemik.pl

