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ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi

 z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sali Zabaw w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności
Lokalnej Rynek 22

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  Sali  Zabaw  w  Centrum  Usług  Społecznościowych
i Aktywności Lokalnej Rynek 22 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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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sali Zabaw
 Centrum Usług Społecznościowych 

i Aktywności Lokalnej RYNEK 22

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 Państwa  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. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  związku  ze  złożoną  rezerwacją
na zorganizowanie w Sali  Zabaw przyjęcia urodzinowego lub imieninowego dziecka i/lub
w  związku  z  nieodpłatnym  korzystaniem  z  Sali  Zabaw  w  budynku  Centrum  Usług
Społecznościowych  i  Aktywności  Lokalnej  w  Czeladzi,  położonego  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 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. Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji wskazanych celów tj. imię  
i  nazwisko  rodzica  lub  opiekuna  prawnego,  PESEL,  adres  e-mail,  numer  telefonu,  wiek
dziecka.

mailto:iodo@mops.czeladz.pl


5. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione
do  uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  lub  zawartych  umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się
poza  Unią  Europejską  i  Europejskim  Obszarem  Gospodarczym  lub  do  organizacji
międzynarodowej.

7. 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  1983  r.  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 2020 r.

8. 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  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.

9. 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 Sali Zabaw
 Centrum Usług Społecznościowych 

i Aktywności Lokalnej RYNEK 22

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 SALI ZABAW
- w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej RYNEK 22

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  nieodpłatnego  korzystania  z  Sali  Zabaw
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. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do 12 roku życia.
3. Sala  Zabaw  dostępna  jest  w  następujących  dniach  i  godzinach:  od  poniedziałku

do piątku w godzinach od 10.00- 19.00. 
4. Na  terenie  Sali  Zabaw  dzieci  pozostają  wyłącznie  pod  opieką  rodziców.  Miejski

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  jako  Zarządzający  obiektem  nie  zapewnia  dzieciom
żadnej opieki na terenie Sali Zabaw, a jedynie nieodpłatnie udostępnia do korzystania
pomieszczenia oraz znajdujące się w nich zabawki oraz urządzenia. 

5. Na  terenie  Sali  Zabaw  dzieci  mogą  przebywać  wyłącznie  pod  opieką  rodziców
lub  pełnoletnich  opiekunów  (faktycznych  lub  prawnych).  Opiekunowie
pozostawiający  dzieci  na  terenie  Sali  Zabaw  pod  opieką  innych  rodziców  lub
opiekunów, robią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność i tym samym nie zwalniają
siebie  z  odpowiedzialności  i  obowiązku  gwarancji  bezpieczeństwa  swoich
podopiecznych podczas zabaw w Sali Zabaw. 

6. Na  Salę  Zabaw  wejście  możliwe  jest  wyłącznie  w  skarpetkach  antypoślizgowych
lub w obuwiu zamiennym.

7. Na Sali  Zabaw obowiązuje  zakaz  spożywania  oraz  wnoszenia  jedzenia  i  napojów
z zewnątrz z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

8. Na Salę Zabaw zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zwierząt.
9. Salę  Zabaw  można  zarezerwować  w  celu  zorganizowania  przyjęć  urodzinowych,

imieninowych na następujących warunkach:
a) Solenizantami oraz uczestnikami przyjęć mogą być wyłącznie dzieci do 12 roku

życia,
b) Zapytania o rezerwację, w tym dostępne terminy można dokonać pod numerem

tel. 514 047 010 lub mailowo pod adresem: animator@mops.czeladz.pl 
c) Złożona  rezerwacja,  dla  swej  skuteczności,  wymaga  potwierdzenia  przez

Zarządzającego. Po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, rodzic lub

mailto:animator@mops.czeladz.pl


opiekun prawny obowiązany jest skierować na ww. adres e-mail następujące dane:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, nr telefonu.

d) Jedzenie  oraz  napoje  na ww. przyjęciach  zapewniają  rodzice  lub  opiekunowie,
którzy  na  każde  żądanie  Zarządzającego  obiektem  obowiązani  są  przedstawić
rachunki/paragony/faktury za dostarczone do Sali Zabaw jedzenie oraz napoje.

e) Zabrania się przynoszenia i  spożywania własnoręcznie przygotowanych potraw,
ciast.

f) Jedzenie i napoje można spożywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
Za wszelkie  szkody spowodowane przez uczestników przyjęć odpowiada osoba
dokonując  rezerwacji  i  zobowiązana  jest  ona  do  naprawienia  wszelkich  szkód
wyrządzonych w mieniu jak i osobom trzecim,

g) Przy organizacji  przyjęć mają zastosowanie wszelkie postanowienia niniejszego
regulaminu  dotyczące  korzystania  z  Sali  Zabaw  z  wyjątkami  przewidzianymi
w punkcie 8 niniejszego Regulaminu,

h) Po  zakończeniu  przyjęcia,  rodzice  lub  opiekunowie  zobowiązani  są  do
pozostawienia Sali Zabaw w stanie w jakim ją zastali.

10. Za  rzeczy  pozostawione  bądź  zagubione  na  Sali  Zabaw  odpowiadają  wyłącznie
rodzice lub opiekunowie.

11. Za szkody spowodowane przez dzieci,  w tym szkody wyrządzone osobom trzecim
odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawienia szkody
lub zadośćuczynienia, w tym poniesienia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych
zabawek lub urządzeń. 

12. Na  terenie  Sali  zabaw  może  przebywać  jednorazowo  liczba  dzieci  określona
przepisami przeciwpożarowymi. W przypadku przekroczenia ww. liczby może zostać
wstrzymana  możliwość  wejścia  do  Sali  Zabaw  kolejnych  uczestników,  mając  na
uwadze przede wszystkim dobro i  bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
Sali  Zabaw. Zarządzający  obiektem zastrzega także możliwość wstrzymania  wejść,
w czasie rezerwacji Sali Zabaw, o której mowa w pkt. 8 niniejszego Regulaminu. 

13. Na  terenie  Sali  Zabaw  mogą  być  robione  zdjęcia  dzieci  oraz  ich  rodziców  lub
opiekunów,  które  publikowane  będą  na  stronie  internetowej  Centrum  Usług
Społecznościowych i Aktywności Lokalnej,  stronie internetowej MOPS w Czeladzi
lub Urzędu Miejskiego w Czeladzi. W związku z powyższym dobrowolne wejście na
teren  Sali  Zabaw  jest  jednoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  publikację oraz
wykorzystanie wizerunku osób przebywających na jej terenie. 

14. 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.

15. Wejście  i  skorzystanie  z  Sali  zabaw  oznacza,  iż  rodzic  lub  opiekun  zapoznał  się
z  niniejszym  Regulaminem,  akceptuje  jego  treść,  w  tym  w  szczególności  fakt
ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za dziecko pozostające pod jego opieką.


