
 

 

 

Regulamin zajęć Aqua Zumby na Krytej Pływalni Wodna Nuta 

1. Cel zajęć: 

- popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Opola 

2. Organizator: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 

3. Termin i miejsce: 

- Soboty godzina 14.00 

- Kryta Pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96 

4. Charakter zajęć: 

- Zajęcia mają charakter rekreacyjny i są prowadzone przez instruktora 

5. Warunki uczestnictwa 

 - Organizator nie wymaga wcześniejszych zapisów do udziału w zajęciach. 

- Udział w wydarzeniu mogą wziąć osoby, które zakupią bilet wstępu na KP 

„Wodna Nuta”. 

 - Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. 

- Każdy uczestnik zajęć bierze w pełni świadomą odpowiedzialność za stan 

swojego zdrowia. W przypadku jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji podczas 

zajęć Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich skutki. 

Organizatorzy również nie przewidują ubezpieczenia NNW i OC dla 

uczestników. 

- W trakcie trwania zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektu. Za 

rzeczy zgubione Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

- Organizator uprzejmie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności w stosunku 

do bezpieczeństwa swojego, jak i innych uczestników zajęć. 

6. Udział w zajęciach  jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz 

udzieleniem zgody na utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku 

pozyskanego w trakcie ślizgawek przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w 

celach promocyjnych swojej działalności 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. 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach 

zadań realizowanych w interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO). 

3. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy 

standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

4. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o 

działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

5. 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. 

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

7. 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. 

8. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone 

poprzez akceptację regulaminu „Zajęć Aqua Zumby na Krytej Pływalni Wodna Nuta 

http://www.mosir.opole.pl/
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