REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
W KRAKOWIE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2019

Postanowienia ogólne:
1. W okresie od 14 stycznia do 25 stycznia 2019 roku Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (zwane dalej
MCPU) z siedzibą w Krakowie, ul. Rozrywka 1, organizuje szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień
skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat, kadry nauczycielskiej, pedagogów i psychologów
szkolnych oraz rodziców.
2. Szkolenia organizowane przez MCPU odbywają się w pomieszczeniach MCPU, przy ul. Rozrywka 1
w Krakowie.
II.
Zasady Uczestnictwa:
1. W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie wraz z danymi kontaktowymi
(numer telefonu) drogą elektroniczną na adres profilaktyka3@mcpu.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem
668 367 615.
2. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimum 5 uczestników.
4. W przypadku uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkoleniach (osób poniżej 18.r.ż.), wymagane jest
przyprowadzenie oraz odebranie przez opiekuna prawnego oraz zgoda na uczestnictwo wyrażona na piśmie.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać e-mail na adres
profilaktyka3@mcpu.krakow.pl .
6. Dojazd na szkolenie pokrywa Uczestnik we własnym zakresie.
III.
Informacje dodatkowe:
7. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie informuje, że administratorem, czyli podmiotem
decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe uczestnika, jest Dyrektor Miejskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków. Dane osobowe uczestnika będą
przetwarzane przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w celu realizacji usług
świadczonych przez jednostkę.
8. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane
osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
9. Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tzn.
dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, adres
e-mail: iod@mcpu.krakow.pl .
12. Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku
informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 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 znajduje się na stronie www.mcpu.krakow.pl.
I.

Kraków, dnia 10 stycznia 2019 roku

