Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice
tel. 33 873 17 49 tel./fax. 33 823 48 09
e – mail: kultura@tomice.pl www.kultura.tomice.pl

REGULAMIN WYCIECZKI
KOLEJ DREZYNOWA W REGULICACH + RUINY ZAMKU
TENCZYN W RUDNIE
Organizator: Ośrodek Kultury Gminy
Tomice im. Wincentego Bałysa
Termin: 10 września 2022 (sobota)
Miejsce wyjazdu: parking przy Urzędzie
Gminy Tomice
Godzina wyjazdu: 8:30
Koszt:
60 zł dla studentów UTW (którzy brali udział
w wykładach przynajmniej 6 razy od października
2021 roku, udział potwierdzony w indeksie)

80 zł osoby spoza UTW (w razie wolnych miejsc
istnieje możliwość zapisów osób spoza UTW, zapisy
po 22 sierpnia)

Program wycieczki:
8:30 wyjazd z parkingu przy Urzędzie
Gminy w Tomicach
9:30 zwiedzanie winnicy Czak
w Regulicach wraz z degustacją
11:00 – 13:00 – przejazd Lokalną Koleją
Drezynową w Regulicach na trasie Regulice
- Nieporaz Oblaszki - Alwernia – Regulice
(11,6 km) drezyny napędzane siłą własnych
mięśni - pedałowanie, max. 4 osoby dorosłe
na drezynie)
13:30 – 15:00 – poczęstunek (ognisko
z kiełbaskami, kawa, herbata)
15:30 – 17:00 – ruiny Zamku Tenczyn
w Rudnie (indywidualne zwiedzanie)
około 18:00 – planowany powrót do Tomic

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
- przestrzegania wszelkich poleceń
wydanych przez kierownika i przewodnika
wycieczki
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa
omówionych przed wyjazdem
- zachowywania się w kulturalny sposób
- informowania kierownika wycieczki
o ewentualnych dolegliwościach
i o wszystkich problemach mających
wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
- uczestników wycieczki obowiązuje
punktualność
Zabrania się:
- oddalania od wycieczki bez zgody
kierownika wycieczki
Należy zabrać:
- wygodne obuwie, odpowiedni strój
dostosowany do wycieczki turystycznej
- kurtkę (pelerynę) przeciwdeszczową
Organizator zapewnia / cena obejmuje :
transport, opiekę organizatora,
ubezpieczenie, bilety na kolej drezynową
i ruiny zamku Tenczyn, poczęstunek
Zgłoszenia:
Zapisy przyjmowane są do wyczerpania
miejsc. Wpłat należy dokonać pomiędzy
1 – 5 września 2022. W przypadku
rezygnacji z wycieczki wpłacona kwota nie
będzie zwracana.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice
ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice
tel. 33 873 17 49, 531 900 292
e – mail: kultura@tomice.pl,
www.kultura.tomice.pl
Postanowienia końcowe:
- dokumentacja fotograficzna z wyjazdu
będzie dostępna na stronie
www.kultura.tomice.pl oraz na FB Ośrodka
Kultury.
- liczba miejsc ograniczona
- w przypadku zbyt małej ilości chętnych
do udziału w wycieczce lub złych
warunków pogodowych zostanie ona
odwołana albo przeniesiona na inny
termin.
-organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany programu.
RODO
Klauzula informacyjna RODO
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14
ROZPORZĄDZENIA 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) (Dz. U.
UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych
osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy
Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach,
ul. Dworska 9, 34-100 Tomice.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące
sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania
Ośrodka Kultury Gminy Tomice im.
Wincentego Bałysa w Tomicach, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
za pomocą adresu email:
iod.gmina@tomice.pl
3. Do zakresu działania Ośrodka Kultury
Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w
Tomicach należy wykonywanie zadań
publicznych – statutowych, niezastrzeżonych
ustawami na rzecz innych jednostek
samorządowych oraz organów administracji
rządowej.

4. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im.
Wincentego Bałysa w Tomicach gromadzi
Państwa dane w celu realizacji zadań
wynikających z przepisów prawa i działań
statutowych, a w szczególności z:
•

Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 poz.123)

•

Obwieszczenia Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca
2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U.2012 nr 0 poz.406)

•

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)

•

Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice im.
Wincentego Bałysa w Tomicach.

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa
danych wynika z szeregu ustaw
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz
obowiązków i zadań statutowych Ośrodka
Kultury Gminy Tomice im. Wincentego
Bałysa w Tomicach oraz na podstawie zgód
wyrażonych przez osobę, której dane są
przetwarzane tj. wykonywanie
podstawowych zadań instytucji, związanych
z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem
umów, celami statutowymi (m.in.
organizacją warsztatów edukacyjnych,
zajęć, konkursów, imprez, wycieczek, spraw
związanych z zapisem czytelnika, etc.)
zgodnie z art. 6 ust. 1.
6. Administrator przetwarza Państwa dane
osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o
którym mowa powyżej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator
może przekazać/powierzyć Państwa dane
innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy
prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar
sprawiedliwości, administracja skarbowa,
podmioty związane z obsługą sfery socjalnej
) lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym
osobowym, umowy powierzenia danych do
przetwarzania (np. z podmiotami sektora
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego,
przetwarzania danych) świadczących usługi
na rzecz Administratora.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek
Kultury Gminy Tomice im. Wincentego
Bałysa w Tomicach przechowywane będą
przez okres niezbędny do realizacji celu, dla

jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z
terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.
1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U.
z 2018 r., poz. 217),
w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, ma możliwość:
•

dostępu do danych osobowych jej
dotyczących,

•

żądania ich sprostowania,

•

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać
w siedzibie Administratora, pisząc na adres
Administratora lub drogą elektroniczną
kierując korespondencję na
adres: pasnik@interia.pl.
11. Osoba której dane przetwarzane są na
podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę
ma prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy
Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach.
Organem właściwym dla ww. skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych.
13. W zależności od czynności przetwarzania,
której poddawane są Państwa dane osobowe
w OKGT, podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia
danych osobowych i ewentualnym
obowiązku lub dobrowolności ich podania
oraz potencjalnych konsekwencjach
niepodania danych, informowani Państwo
będziecie przez Administratora danych
osobowych prowadzącego przetwarzanie.

