
REGULAMIN ZAJĘĆ TENISA 
STOŁOWEGO 

 

 
1. Organizatorem jest Agencja Sportu i Promocji w Prudniku. 

2. Celem  zajęć  jest  udostępnienie   możliwości  grania  w  tenisa  stołowego  osobom  

w każdym wieku. 

3. Organizator w ramach zajęć zapewnia profesjonalnego instruktora tenisa stołowego. 

4. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci od 7 roku życia.  

5. Zajęcia odbywają się  w  hali sportowej ASiP  przy ul.  Łuczniczej 1  w  poniedziałki 

w godz. 19:00 – 20:30 oraz w soboty w godz. 10:00 – 12:00. 

6. Przebieg zajęć jest uzależniony od ilości chętnych do gry, każdorazowo decyduje o tym 

instruktor. 

7. Zajęcia odbywają się na udostępnionych stołach do gry w tenisa stołowego. 

8. W każdą ostatnią sobotę miesiąca w ramach zajęć zostanie rozegrany turniej PING 

PONGA. 

9. Zasady korzystania z obiektu obowiązują zgodnie z regulaminem hali sportowej ASiP, 

który jest dostępny na obiekcie. 

10. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie 

w zajęciach o charakterze sportowym. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn 

niezależnych. 

12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania odpowiedniego stroju (strój sportowy). 

13. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru, Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz uwag 

instruktora. 

15. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne za zgodą na utrwalenie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku pozyskanego w trakcie zajęć tenisa stołowego przez 

Agencje Sportu i Promocji w Prudniku  w celu  promocji swojej działalności zgodnie  

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Informacja dot. ochrony danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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, informuje się: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Agencji Sportu i  Promocji 

w Prudniku ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Agencji 

Sportu i Promocji w Prudnik ul. Rynek 1 48-200 Prudnik tel. 77 437 66 55. 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w zajęciach 

organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji w celu naboru, organizacji 

i  rozliczenia  zajęć   i  imprez  towarzyszących  oraz  informacji   i  promocji  tej  imprezy 

z wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie: 



a) Art. 6 ust. 1 lit. „a” 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 

b) Art. 6 pkt 1 lit. f - 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 - zastosowanie systemu kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów  

i mienia administratora 

c) Regulaminu Zajęć Tenisa Stołowego. 

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

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty 

zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, 

osoby korzystające z informatora o zajęciach, media. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu przekazywania Panu/Pani 

informacji o zajęciach, organizowanych przez Agencję Sportu i Promocji. Kryteria ustalania 

okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do 

celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, 

Rozporządzenia. 

6) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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