REGULAMIN KLUBU MAŁEGO ASTRONOMA
Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych „Klub Małego Astronoma”,
zwanych dalej Klubem. Adresatami Klubu są dzieci w wieku 6-8 lat. Celem Klubu jest
popularyzacja wiedzy z zakresu astronomii, rozbudzanie aktywności poznawczej dzieci, rozwijanie
umiejętności motorycznych oraz społecznych. Organizatorem Klubu jest Olsztyńskie Planetarium i
Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, al. Piłsudskiego 38, zwane dalej Organizatorem.
1. Zajęcia Klubu będą się odbywały raz w tygodniu – w środy (zaplanowano 10 spotkań).
Czas trwania zajęć – ok. 50 minut.
Miejsce: Obserwatorium Astronomiczne, ul. Żołnierska 13b, III piętro.
Opłata za cykl 10 spotkań – 25 złotych.
2. Rekrutacja na zajęcia Klubu prowadzona jest wyłącznie drogą mailową. W celu zgłoszenia
uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie
Organizatora oraz przesłać na adres joanna@planetarium.olsztyn.plwypełnioną i podpisaną
kartę zgłoszenia (dostępna do pobrania na stronie internetowej Organizatora).
Organizatorzy Klubu będą się kontaktować z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną.
O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnik Klubu otrzymuje legitymację Klubu, którauprawnia przez cały dany rok szkolny
uczestnika i jednego opiekuna do bezpłatnych wejść na seanse/projekcje w Planetarium
i do Obserwatorium.
4. Uczestnik Klubu jest zobowiązany w trakcie zajęć słuchać poleceń opiekuna Klubu.
5. Uczestnik Klubu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6. Każdy rodzic/opiekun uczestnika Klubu zobowiązany jest przyprowadzić dziecko na zajęcia
oraz odebrać je po zakończonych zajęciach.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Klubu.
O wszelkich zmianach uczestnicy Klubu informowani będą za pośrednictwem strony
internetowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby organizacji Klubu jest
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, al. Marszałka J.
Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzi e na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych , z którym można skontaktować́ się̨ za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@planetarium.olsztyn.pl
4. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Klubu, a także w
celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Klubie.
6. Rodzicom/opiekunom dzieci, którzy podają̨ dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści tych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 sprostowania danych,
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 wniesienia sprzeciwu,
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał następujące dane:
 imię̨ i nazwisko dziecka,
 imię i nazwisko rodziców/opiekunów,
 adres e-mail rodziców/opiekunów,
 numer telefonu rodziców/opiekunów,
 wiek dziecka.
8. Rodzicom/opiekunom dzieci przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Organizator oświadcza, iż̇ dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą̨ poddawane profilowaniu .
10. Dane osobowe nie będą̨ udostęp niane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów
przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte , odpowiednie
do zagrożeń́ oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić́ stopień́ bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o rożnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wią żą ce się̨ z przetwarzaniem danych
wynikające z:
 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.

