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ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w budynku
Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej, Rynek 22 w Czeladzi

Na podstawie  § 7 Uchwały Rady Miejskiej  Nr  VII/126/2015 z dnia  26 marca 2015 r. w sprawie
nadania  statutu  Miejskiemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej  w  Czeladzi  z  późniejszymi  zmianami  (tekst
jednolity  Dz.  Urz.  Woj.  Śląsk.  z  2020  r.,  poz.  5345) oraz  §  3  Regulaminu  Organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka  Pomocy Społecznej  w  Czeladzi  wprowadzonego  w życie  Zarządzeniem nr  25/2021  Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 9 grudnia 2021 r.

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi 
zarządza co następuje: 

§  1. Wprowadza  się  do  stosowania  Regulamin nieodpłatnego  udostępniania  pomieszczeń  w  budynku
centrum  usług  społecznościowych  i  aktywności  lokalnej,  Rynek  22  w  Czeladzi,  stanowiący  załącznik
do niniejszego Zarządzenia.

§  2.  Nadzór  nad  realizacją  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Działu  Usług  Społecznościowych
i Aktywności Lokalnej.

§ 3. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czeladzi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Dyrektor 
            Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

           w Czeladzi 

mgr Aneta Jóźwin-Rybska 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu nieodpłatnego 

udostępniania  pomieszczeń w budynku  

Centrum  Usług Społecznościowych 

i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  
27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str.1) –
dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi z siedzibą
 w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czeladzi wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych,  
z którym może się Pani/Pan skontaktować:

• drogą elektroniczną poprzez e-mail: iodo@mops.czeladz.pl

• telefonicznie pod numerem 32 265 14 42.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożoną rezerwacją na nieodpłatne  skorzystanie 

z  pomieszczeń  CUSiAL,  położonego  w  Czeladzi  przy  ul.  Rynek  22,  w  ramach  realizacji  postanowień  projektu

„Centrum  usług  społecznościowych i  aktywności  lokalnej  Rynek22 w  Czeladzi z  zagospodarowaniem  terenu”

współfinansowanego  jest  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 -  oś  priorytetowa:  X.

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

dla  poddziałania:  10.3.1.  Rewitalizacja  obszarów zdegradowanych  –  ZIT.  Na podstawie  art.  125 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy

dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu

Spójności,  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiające  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu  Spójności  i  Europejskiego  Funduszu  Morskiego  i

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

art. 15 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą   przekazywane  odbiorcom  w  państwach  znajdujących  się  poza  Unią

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

6. Zebrane  dane  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  jest  to  niezbędne  do  celów,

w których dane te są przetwarzane oraz do celów archiwizacyjnych, na podstawie art. 22d ust. 2 Ustawy z dnia 17

lipca  1983r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach,  zgodnie  z  Jednolitym  Rzeczowym  Wykazem  Akt,

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 5/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z

dnia 3 lutego 2020r.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,  dostępu do treści  tych danych,  ich

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia
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sprzeciwu  oraz  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan  że

przetwarzanie  danych  Pani/Pana  dotyczących   narusza  przepisy  dotyczące  ochrony  danych  osobowych.  Należy

pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz- przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę,

której dane dotyczą.  Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania  swoich danych należy dokładnie wskazać,

których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

8. Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  

w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu nieodpłatnego 
udostępniania  pomieszczeń w budynku  

Centrum  Usług Społecznościowych 
i Aktywności Lokalnej Rynek 22 w Czeladzi

LISTA OBECNOŚCI MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ, 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W ……………………………………………………………………………………..

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

L.p. Imię i nazwisko Podpis  *

* Potwierdzam, iż zapoznałem/ -am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679  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).
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REGULAMIN NIEODPŁATNEGO
UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, RYNEK 22 W CZELADZI

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  nieodpłatnego  udostępniania  pomieszczeń
w budynku Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności  Lokalnej  w Czeladzi,  przy  
ul.  Rynek  22  w  ramach  realizacji  postanowień  projektu  „Centrum  usług
społecznościowych i  aktywności  lokalnej  Rynek  22 w  Czeladzi z  zagospodarowaniem
terenu”  współfinansowanego  jest  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  -  oś  priorytetowa:  X.  Rewitalizacja
oraz  infrastruktura  społeczna  i  zdrowotna  dla  działania:  10.3.  Rewitalizacja  obszarów
zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. 

2. Zarządzającym  budynkiem  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi,
na  podstawie  Decyzji  nr  1/2021  Burmistrza  Miasta  Czeladź  w  sprawie  oddania
nieruchomości w trwały zarząd.

3. Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi  będący jednostką organizacyjną Gminy
Czeladź  (zwany  dalej:  MOPS)  udostępnia  nieodpłatnie  pomieszczenia  położone
w Czeladzi przy ul. Rynek 22, zgodnie z harmonogramem dostępnym w siedzibie Centrum
(Czeladź, ul. Rynek 22) 

4. Harmonogram, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zawiera wykaz: pomieszczeń
podlegających nieodpłatnemu udostępnieniu.

5. Korzystający,  którym  MOPS  udostępni  lokal,  mają  również  w  tym  czasie  możliwość
nieodpłatnego  skorzystania  z  następujących  sprzętów  elektronicznych  (zwane  dalej:
sprzętem): 

 rzutnik multimedialny ACER, nr ewidencyjny MOPS/R/VIII/Proj-2/20
 ekran przenośny, nr ewidencyjny MOPS/R/VIII/Ek-2/20
 telewizor na statywie, nr ewidencyjny MOPS/R/VIII/Tel-2/20
 laptop, nr ewidencyjny MOPS/R/IV/Lab-17/20
 kolumna głośnikowa z mikrofonem MOPS/VII/HIFI-1/21 

6. Podmiot  zainteresowany  skorzystaniem  z  któregokolwiek  z  pomieszczeń  (zwany  dalej:
Korzystającym),  wymienionych  w  harmonogramie  lub  sprzętu,  o  których  mowa  w
punktach  poprzedzających,  kieruje  do  MOPS  zapytanie  o  dostępność  danego
pomieszczenia  lub/i  sprzętu,  wskazując  datę  oraz  godziny,  mailowo  na  adres:
cusial.rynek@mops.czeladz.pl,  osobiście  lub  telefonicznie  pod  nr  tel.:  517  733  898.
Złożona  rezerwacja,  dla  swej  skuteczności,  wymaga  potwierdzenie  przez  MOPS.
Potwierdzenie  zostaje  dokonane  mailowo  (na  adres  Korzystającego  wskazany  przy
zapytaniu o dostępność)  nie później  niż w ciągu 48 godzin od skutecznego wpłynięcia
zapytania. 

7. Po  otrzymaniu  ostatecznego  potwierdzenia  rezerwacji,  Korzystający  obowiązany  jest
skierować na adres e-mail MOPS, wskazany w punkcie poprzedzającym następujące dane:

mailto:cusial.rynek@mops.czeladz.pl


imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL,  adres e-mail, nr telefonu  oraz imię i
nazwisko osoby upoważnionej do odbioru klucza.

8. Korzystający  obowiązany  jest  utrzymać  udostępnione  pomieszczenie  lub/i  sprzęt
we  właściwym  stanie  technicznym  i  sanitarnym,  dbać  o  utrzymanie  porządku
i czystości w udostępnionym pomieszczeniu oraz w częściach wspólnych budynku.

9. Korzystający  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  uszkodzenia  udostępnionego
pomieszczenia i/lub sprzętu oraz wyposażenia,  znajdującego się w tym pomieszczeniu,
spowodowane zarówno przez niego jak i przez osoby trzecie, którym umożliwił dostęp do
tego pomieszczenia. 

10. MOPS  udostępnia  Korzystającemu  lub  wskazanej  przez  niego  osobie  klucze  do
pomieszczenia w terminie i godzinach określonych w rezerwacji, jak również sprzęt, który
Korzystający zarezerwował zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. 

11. MOPS niniejszym informuje, iż pozyskuje i przetwarza dane osobowe Korzystających na
zasadach  i  w  celach  określonych  w  klauzuli  informacyjnej,  stanowiącej  załącznik
nr 1  niniejszego regulaminu.

12. Korzystający,  który  skierował  do  MOPS  zapytanie,  o  którym  mowa  w  punkcie
5 powyżej,  oświadcza, iż zapoznał  się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego treść,
w  tym  odpowiedzialność  za  mienie  MOPS  i  osób  trzecich  i  wynikające
z Regulaminu obowiązki.


