Regulamin
„Lato z MOSIREM”
I.

Opis imprezy:
Forma imprezy ma charakter rekreacyjno-rozrywkowy. Celem eventu jest popularyzacja zdrowego
stylu życia, integracja mieszkańców.
Miejsce: Kąpielisko Bolko w Opolu i Basen Letni Błękitna Fala w Opolu
Termin 03.07.2021. do 29.08.2021
Godz. 11- 16
Wejście na Basen Letni zgodnie z cennikiem, na Kąpielisko Bolko bezpłatnie.

II.

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
W wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia nie pozwala na uprawianie sportu
lub mają jakiekolwiek przeciwwskazania do udziału w wydarzeniu.

III.

Harmonogram wydarzenia:
- Animacje ze Skibidibi g. 12 – 16 (soboty Kąpielisko Bolko, niedziele Basen Letni),
- Aqua Zumba niedziele g. 12 Basen Letni ,
- Konsultacje z trenerem personalnym i stoisko My Fitness Place g. 11-14 soboty Basen Letni.

Postanowienia końcowe:
Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie
wizerunku uczestników pozyskanego w trakcie wydarzenia „Lato z Mosirem” przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu, w celu promocji swojej działalności poprzez publikację relacji na swoich stronach
internetowych i mediach społecznościowych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z
2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W kwestiach nie ujętych w regulaminie, obowiązuje regulamin obiektu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z
siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane
kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie
www.mosir.opole.pl lub pod adresem iod@mosir.opole.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wydarzenia ”Lato z Mosirem”, co stanowi
zadanie realizowane przez administratora w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). Dane w
postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach
zadań realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO. Dane związane z rozliczeniami
płatności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przepisami o
rachunkowości i podatkowymi (Art. 6.1. lit. c) RODO).
3. Dane mogą być publikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych
organizatora.
4. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw
trzecich zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera

5.
6.

7.
8.

9.

się o zapisy standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa
danych osobowych.
Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje
o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych
dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne,
audytowe, pomoc prawną, serwis IT.
Państwa dane w postaci wizerunku będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych
do momentu zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu.
Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu
oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone poprzez akceptację regulaminu wydarzenia „Lato z Mosirem”.

