
Chodzież dnia 17 stycznia 2023 r. 

 

REGULAMIN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

W CHODZIEŻY 

 

 
Regulamin dotyczy zajęć „FERIE Z POMYSŁEM - zawód moją pasją” organizowanych 

przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży. 

 

1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora w Chodzieży przy ul. Stefana Wyszyńskiego 2.  

numer  telefonu +48 67 2820045, 508 170 984 

2. Zapisy odbywają się poprzez kontakt telefoniczny bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia  

Tel: 508 170 984 oraz wysłanie zgłoszenia na wybrane zajęcia drogą e-mailową poprzez 

wypełnienie odpowiedniego formularza lub osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Chodzieży. 

3. Zapisy na zajęcia odbywają się od dnia 23 stycznia 2023 roku do dnia planowanych zajęć 

poprzez akceptację niniejszego regulaminu. Liczebność dzieci w wybranej grupie od 

minimum 4-10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń 

4. W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników 4 osoby, 

nauczyciel ma prawo: 

a) przesunąć termin rozpoczęcia zajęć do końca ferii zimowych 

b) rozwiązać grupę i dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników 

5. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do dokonania opłaty w kwocie 50 zł za każdy dzień uczestnictwa 

dziecka w zajęciach. Kwotę należy wpłacić w dniu przeprowadzonych zajęć, bezpośrednio u 

nauczyciela prowadzącego zajęcia na poczet wykorzystywanych materiałów dydaktycznych.  

6. Wniesiona opłata jest bezzwrotna, wliczona na poczet wykorzystywanych materiałów   

dydaktycznych. 

7. Udział w zajęciach jest płatny.  

8. Zajęcia odbywają się od godziny 10:00 do godziny 14:00 

9. Termin zajęć odbywają się według harmonogramu: 

    - zajęcia w zawodzie krawiec: wtorek 31.01.2023 r.. środa 01.02.2023 r. 

    - zajęcia w zawodzie fryzjer: wtorek 07.02.2023 r.. środa 08.02.2023 r. 

    - zajęcia w zawodzie kucharz 06.02.2023,  

    - zajęcia z mechaniki 02.02.2023  

10. Osoby niepełnoletnie, mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. Formalność musi być dokonana przed pierwszymi zajęciami. 

11. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników w trakcie zajęć jak i w ich 



przerwie oraz ewentualnych urazów powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń 

prowadzącego i nie przestrzegania zasad BHP. 

12. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z ich winy na 

mieniu należącym do nauczyciela lub administratora budynku, w trakcie trwania zajęć. W 

przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy ponoszą ich 

rodzice bądź prawni opiekunowie. 

13. Zgłaszając udział w zajęciach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych dla organizacji zajęć, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

ze zmianami). 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wymaga formy 

pisemnej. 

 

Informacja o przechowywaniu danych osobowych informacja o zgodzie na otrzymywanie 

informacji drogą mailową 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Chodzieży ul. Pr. St. Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież 

2. Kontakt elektroniczny: ckzchodziez@op.pl  tel/fax ( 067) 282 -00-45 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia listy uczestników zajęć, kursów i 

warsztatów dla dzieci i dorosłych, przygotowanie kontaktów handlowych i marketingowych na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Szczegółowe dane o polityce bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

 

Polityka bezpieczeństwa informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych 

§ 1 

1. Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży. 

 

2. Podmiotem przetwarzającym dane jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży 

    zwany dalej Administratorem. 

3. Podmiot powierzający dane powierza Administratorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i celu określonym w niniejszym regulaminie. 

4. Administrator oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

§ 2 

1. Administrator będzie gromadził i przetwarzał, powierzone na zasadach niniejszego regulaminu dane 

     osobowe w postaci: a. Imię b. Nazwisko c. Tel. kontaktowy d. Adres e-mail 

2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zleceń, przygotowania 

 „ Dyplomu uczestnictwa w zajęciach : FERIE Z POMYSŁEM –zawód moją pasją” 

§ 3 

1. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży ul. Pr. St. Wyszyńskiego 2, 64-800 Chodzież 

Kontakt elektroniczny: ckzchodziez@op.pl  tel/fax ( 067) 282 -00-45 poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
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bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych  

danych osobowych. 

3. Administrator zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane. 

4. Administrator zobowiązuje się zachować powierzone dane w tajemnicy (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt 

b Rozporządzenia). 

§ 4 

1. Podmiot powierzający dane ma prawo do: 

     a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji) 

b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


