
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.193.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-
2 podczas prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713), § 
15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1066) oraz na 
podstawie rekomendacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia dla wszystkich placówek dziennego pobytu, 
ustalam co następuje: 

§ 1. Wprowadzam procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 
podczas prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach, 
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.193.2020 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

Procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniem SARS-CoV-2 podczas prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 podczas prowadzenia zajęć 
socjoterapeutycznych w lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach, należy: 

A. W zakresie ogólnych warunków sanitarnych: 

1. Zapewnić środki ochrony indywidualnej dla wszystkich opiekunów oraz instrukcji prawidłowego ich 
stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki 
jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk. 

2. Umieścić przy wejściu do lokalu informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe 
i dzieci powyżej 6 roku życia oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie 
w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. 

3. Umieścić w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, 
a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk. 

4. Promować zasady higieny i umożliwić ich realizację poprzez: 

᠆ promowanie i wspieranie wśród uczestników i opiekunów higieny rąk, higieny oddychania, a także 
właściwej etykiety postępowania prewencyjnego; 

᠆ konieczność stosowania przez opiekunów środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym 
przed i po kontakcie z uczestnikami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz 
po usunięciu środków ochrony osobistej; 

᠆ zapewnienie środków czystości w lokalu (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków do dezynfekcji przy 
wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku; 

᠆ w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie 
uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały; 

᠆ po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo po użyciu wrzucić 
do dedykowanego, zamykanego pojemnika na odpady; 

᠆ zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony 
indywidualnej; 

᠆ zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych; 

᠆ korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych; 

᠆ po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do dedykowanego kosza na śmieci; 

᠆ należy zawiesić spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich jednocześnie; 

᠆ posiłki przywożone do ośrodka powinny być szczelnie zapakowane w pojemnikach jednorazowych; 

᠆ po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni ogólnodostępnej, umyć 
i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po każdym spożywającym posiłek. 

5. Opiekun/ organ prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne powinien na bieżąco śledzić umieszczane na 
stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia 
dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa. 

6. Informować uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny 
i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie. 
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7. Regularne wietrzyć pomieszczenia. 

8. Regularne dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do 
zajęć. W szczególności ważne jest: 

᠆ regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, 
framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, 

᠆ dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak  klawiatura i myszka, włączniki świateł, 

᠆ w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć. 

9. Zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 2 razy dziennie. 

10. Poinformować zarówno opiekunów jak i uczestników, że do pracy i udziału w zajęciach 
socjoterapeutycznych brać udział mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość 
wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, 
nie przychodzić do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady 
medycznej. 

11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 
należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób przebywających w lokalu 
(oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry 
z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze 
względu na jej stan zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do 
kontaktu o zaistniałej sytuacji. 

12. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

13. Powiadomić pogotowie ratunkowe w przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby i poinformować 
o objawach. W przypadku wystąpienia u opiekuna wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy 
i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, opiekun powinien 
oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od 
innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

14. Ustalić listę osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała bezpośredni kontakt, a także 
miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji. 

B. W zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych:  

1. Zakazać wstępu na teren lokalu, w którym odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne osobom, których 
obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności zajęć. 

2. Przyporządkować stałych opiekunów i wychowawców do danej grupy. 

3. Poinformować uczestników i ich rodziny/opiekunów oraz pracowników o nie przychodzeniu do 
placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, 
zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną. Ewentualnie za zgodą mogą złożyć oświadczenie (pisemne). 

4. Nie przyjmować do lokalu dzieci oraz  nie wyrażać zgody na podjęcie pracy w lokalu przez 
pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się 
zakażenie SARS-CoV-2, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych. 

5. Zobowiązać rodzica/ opiekuna dziecka do wypełnienia oświadczenia, deklaracji stanowiących załącznik 
nr 1 i 2 do niniejszych procedur. 

6. Zobowiązać pracowników prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne do wypełnienia deklaracji 
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszych procedur. 

7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęt, który nie można poddać czyszczeniu 
lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, 
skakanki, obręcze, itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu. 
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8. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do lokalu i z lokalu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

9. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. 

10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pomiaru temperatury ciała można 
dokonać przy pomocy termometru bezdotykowego, za zgodą osoby/ rodzica/ opiekuna. 

11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwej 
maksymalnej odległości od siebie. 

12. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami 
dzieci w razie złego samopoczucia dziecka. 

13. Podjęcie działań w celu zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu 
w placówkach, gdzie posiłek jest zapewniany. 

14. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 

15. Korzystanie z posiłków winno być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym 
rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł i klamek po 
każdej grupie. Wielorazowe naczynia – jeśli są używane – należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze nie niższej niż 60ºC lub opłukiwać wrzątkiem o temperaturze nie niższej niż 90ºC . 

C. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:  

1. W placówkach może przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna do 
15 dzieci, przy czym minimalna przestrzeń na jedno dziecko lub opiekuna nie powinna być mniejsza niż 4 m 
2 (nie wliczając pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych). 

2. Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 1,5 m. 

3. Zaleca się, zwłaszcza w trakcie zajęć specjalistycznych, podział uczestników na małe, kilkuosobowe 
grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi pracownikami (wychowawcami, psychologami lub innymi 
pracownikami pracującymi z dziećmi). 

4. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-coV-2(...) 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Oświadczam, że moje dziecko: 

........................................................................................................ 

(nazwisko i imię dziecka) 

  

nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona 
temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy 
węchu i inne nietypowe.  

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności   za dobrowolne 
posłanie dziecka na zajęcia socjoterapeutyczne do lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach 
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka 
i naszych rodzin tj.:  

1. mimo wprowadzonych w ww. lokalu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 
ochronnych zdaję sobie sprawę, że w lokalu może dojść do zakażenia COVID – 19, 

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia opiekun/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie 
sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub opiekuna lokal, 
w którym odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający 
w danej chwili w nim oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, osoba ta zostanie natychmiast 
odizolowana od innych osób przebywających w lokalu. O zaistniałej sytuacji powiadomiony zostanie rodzic/ 
opiekun prawny dziecka. 

5. dziecko nie  jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka w lokalu, w którym odbywają się zajęcia 
socjoterapeutyczne nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do opiekunów oraz organu prowadzącego, 
będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

…………………………….     …….………………………….. 

(data)                                                                                                (podpis rodziców) 

Id: 5BCB3607-6552-4C77-981E-86CE343B5A67. Podpisany



Załącznik Nr 2 do Procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-coV-2(...) 

……………………………………………..  

……………………………………………..  

  (Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)  

DEKLARACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w okresie pandemii COVID-19. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących wytycznych związanych ze zwiększonymi 
wymogami sanitarnymi w okresie pandemii COVID-19, przede wszystkim: posyłania na zajęcia 
socjoterapeutyczne tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała 
oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie 
pobytu na zajęciach. 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko 
nie zostanie w danym dniu przyjęte na zajęcia socjoterapeutyczne. Po przebytej chorobie Covid-19 dziecko 
będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych oraz po okazaniu zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia umożliwiający ponowne przyjęcie. 

3. Zobowiązuję się do poinformowania opiekuna sprawującego nadzór i opiekę wychowawczą podczas 
zajęć socjoterapeutycznych o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 
najbliższym otoczeniu. 

4. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 
każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów zajęć, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z lokalu 
przy ul. Dąbrowskiego 2. 

………………………………                                       ………………………  

( miejscowość, data)                                                                 ( podpis rodziców )  

KLAUZULA INFORMACYCJNA- informacja o przetwarzaniu danych w celu przeciwdziałania 
epidemii/pandemii 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas kwalifikacji dziecka do uczestnictwa 
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczo-socjoterapeutycznych  jest Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców 
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pll   ub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, 
Inspektor ochrony Danych, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu działań 
profilaktycznych a także zapobiegawczych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku 
z epidemią SARS-COV-2 oraz ochrony zdrowia i życia, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. i, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
W oparciu o Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 375 z późn. zm.) 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa m.in: Służby Sanitarne, służba zdrowia, 

6. Administrator danych może dodatkowo pozyskać dane od Służb Sanitarnych, 
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7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas który mogą zwracać się o nie do 
Administratora uprawnione organy; określa się skuteczny czas na 14 dni o ile nie nastąpi konieczność 
dłuższego przechowywania w celu trwającej procedury, 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych) 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem 
możliwości korzystania z zajęć
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Załącznik Nr 3 do Procedury postępowania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-coV-2(...) 

……………………………………………..  

……………………………………………..    
  ( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania)  

DEKLARACJA PRACOWNIKA 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z treścią wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w okresie pandemii COVID-19. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących wytycznych rekomendowanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie pandemii COVID-19 związanych ze zwiększonymi wymogami 
sanitarnymi,  przede wszystkim przyjścia zdrowym do pracy. Po przebytej chorobie COVID-19, zobowiązuje 
się okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość podjęcia pracy. 

3. Zobowiązuję się każdorazowo po zakończeniu zajęć do dezynfekcji klamek i skrzydeł drzwi, blatów, 
oparć krzeseł,  uchwytów, klawiatury i myszki,  włączników  świateł, toalet. 

4. Zobowiązuję się do poinformowania organu prowadzącego o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

………………………………                        ........................................................... 

miejscowość                                                         podpis                                        

  

KLAUZULA INFORMACYCJNA- informacja o przetwarzaniu danych w celu przeciwdziałania 
epidemii/pandemii 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas kwalifikacji dziecka do uczestnictwa 
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczo-socjoterapeutycznych  jest Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców 
Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@pyskowice.pll   ub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, 
Inspektor ochrony Danych, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dotyczące zdrowia przetwarzane będą w celu działań 
profilaktycznych a także zapobiegawczych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku 
z epidemią SARS-COV-2 oraz ochrony zdrowia i życia, 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 9 ust. 2 lit. i, ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
W oparciu o Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 375 z późn. zm.) 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa m.in: Służby Sanitarne, służba zdrowia, 

6. Administrator danych może dodatkowo pozyskać dane od Służb Sanitarnych, 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas który mogą zwracać się o nie do 
Administratora uprawnione organy; określa się skuteczny czas na 14 dni o ile nie nastąpi konieczność 
dłuższego przechowywania w celu trwającej procedury, 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych) 
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem 
możliwości korzystania z zajęć
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