
REGULAMIN szkolenia dla słuchaczy UTW PKZ 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem szkolenia jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
 

II. CEL SZKOLENIA 

Celem organizacji szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PKZ z systemem 

obsługującym płatności za uczestnictwo w zajęciach. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

Szkolenia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pałacu Kultury Zagłębia (UTW) odbędą się w terminie 

od 13.07.2020 do 06.08.2020 r. oraz od 10.08.2020 do 28.08.2020 r. w godz. 10:00-15:00 w sali 218. 

Szczegółowe informacje dostępne będą na oficjalnej stronie PKZ: www.palac.art.pl. 

 

IV. UCZESTNICTWO W SZKOLENIU 

1. Dla dotychczasowych członków UTW termin szkolenia będzie ustalany telefonicznie. Wykorzystane 

zostaną numery telefonów, które zostały podane w Deklaracjach uczestnictwa. W przypadku 

niemożności uczestnictwa w ustalonym terminie uczestnik zostanie zapisany na inny termin. 

2. Spóźnienie na szkolenie skutkuje niemożnością wzięcia w nim udziału. Należy ustalić kolejny termin. 

3. W przypadku osób, które będą chciały się zapisać na I semestr zajęć UTW, konieczny jest kontakt 

telefoniczny z biurem Edukacji Artystycznej pod numerami telefonów: 32 733 88 08, 32 733 88 07. 

Niezbędne informacje będą zamieszczone na stronie www.palac.art.pl oraz profilu facebookowym 

Pałacu Kultury Zagłębia. 

4. Spotkania będą się odbywały w grupach nie większych niż sześć osób. 

5. Na spotkania będą przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie, kaszel, katar, gorączka, itp.).  

6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

7. Członkowie UTW zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym poświadczają,  

że w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu nie ma osób przebywających na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym (druk w załączeniu). 

8. Przed wejściem do sali szkoleniowej należy zdezynfekować dłonie.  

9. Do pomieszczenia mogą wejść  tylko osoby mające zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica, chustka 

itp.). 

10. W czasie szkolenia obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

11. Po wejściu do sali uczestnik zajmuje miejsce przy wolnym stanowisku komputerowym. 

12. Podczas szkolenia uczestnicy mogą korzystać tylko i wyłącznie z laptopów udostępnionych przez PKZ. 

13. Spotkania odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości instruktora od uczestnika, wynoszącej 

co najmniej 2 m. 

14. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy opuszczają salę oraz budynek z zachowaniem wymaganego 

przepisami prawa odstępu. 

15. Osoby uczestniczące w szkoleniu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

16. Osoby przebywające na terenie PKZ obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 

2016r., 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) – dalej RODO, informujemy, że: 

http://www.palac.art.pl/
http://www.palac.art.pl/


1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia (PKZ) z siedzibą  

w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach i terminach: 

a) w celu zapisania się na szkolenie należy będzie podać telefonicznie podczas zapisu imię, nazwisko, numer 

telefonu kontaktowego, 

b) oświadczenia z danymi o stanie zdrowia uczestnika i domowników zbierane są na wypadek podejrzenia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w takiej sytuacji oświadczenia przekazane będą GIS oraz podległym mu 

służbom. Dane o stanie zdrowia będą przechowywane przez 3 tygodnie od daty zakończenia szkolenia, 

następnie zostaną zniszczone przez Organizatora. Dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.  

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez 

Ciebie danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane przez Ciebie dane w tych celach, chyba, że 

będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione 

podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Twoje dane nie będą ujawniane innym podmiotom oprócz sytuacji wskazanej w pkt 2 b). 

5. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 

a) Prawo dostępu do podanych danych; 

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych; 

c) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

d) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO). 

6. Nie przysługuje Ci prawo do usunięcia danych o stanie zdrowia oraz prawo do przenoszenia danych.  

7. Informujemy, że podane przez Ciebie dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.                                                                                                            

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości 

uczestnictwa w szkoleniu.        

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu szkolenia dla słuchaczy UTW PKZ 



 

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia uczestnika szkolenia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Pałacu Kultury Zagłębia  

 

Ja niżej podpisany (-a) …………………………………………………………………………………………………………… 

imię nazwisko                                                                 

 

…………………………………………………………………. 

nr telefonu kontaktowego  

 

oświadczam, że:  

 obecnie nie występują u mnie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, ból 
mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy; 

 nie jestem objęty (-a)  nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid -19; 

 wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników; 

 w razie zaobserwowania u siebie lub moich domowników wyżej wymienionych objawów nie 

wezmę udziału w szkoleniu oraz poinformuję o tym Pałac Kultury Zagłębia. 

 

 

…………………………………………… 

data i czytelny podpis 

 

 

Powyższe dane przetwarzane będą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania domów, centrów i 
ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Dane mogą być przekazane do wglądu 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uprawnionych służb w przypadku podejrzenia zakażenia 
wirusem SARS – CoV – 2. 

 


