
REGULAMIN REMBERTOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 
 

I. ORGANIZATOR 
Organizatorem projektu pod nazwą REMBERTOWSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY  (zwany dalej 
Uniwersytet) jest Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
 
II. CELE I ZADANIA UNIWERSYTETU 
Zajęcia w ramach Uniwersytetu przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat i dostosowane 
odpowiednio do możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.  
 
III. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ REMBERTOWSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 
 
1. Organizator komunikuje się z uczestnikami zajęć telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej. 
2. Uniwersytet prowadzi zajęcia w cyklu sezonowym. 
3. Zajęcia zorganizowane są w formie warsztatów. 
4. Zajęcia są bezpłatne. 
5. Relacje z zajęć zamieszczane są za pośrednictwem strony internetowej biblioteki 
bprembertow.waw.pl i na profilu Facebook. Informacje prezentowane są w postaci opisu, fotogalerii. 
6. Materiały wymienione w pkt. III.5 wykorzystywane są tylko w celach dokumentacyjnych, 
informacyjnych i promocyjnych. 
 
IV. ZASADY REKRUTACJI  
1. Rekrutacja na Uniwersytet prowadzona jest w terminie:   

sezon I: 24 maja - 29 czerwca (zapisy od 14 maja) 
sezon II: lipiec (zapisy od 20 czerwca) 
sezon III: sierpień (zapisy od 16 lipca) 
sezon IV: wrzesień - październik (zapisy od 20 sierpnia) 

2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest posiadanie karty bibliotecznej. 
3. Zapisu dziecka na dany semestr może dokonać osobiście lub telefonicznie rodzic, bądź opiekun 
prawny dziecka. Osoby zapisane zobowiązane są do wypełnienia formularza, dostępnego do 
pobrania na stronie internetowej biblioteki: www.bprembertow.waw.pl oraz bezpośrednio w 
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 51. Formularz należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
zajęć. 
5. Dzieci są zapisywane na warsztaty zgodnie z wiekiem. 
6. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona: 
GRUPA I młodsza(6-8 lat) - 25 osób 
GRUPA II starsza (8-12 lat) - 25 osób  
7. Po zapełnieniu listy zapisów, uruchomiona zostanie lista rezerwowa. Osoby z rezerwowej listy będą 
informowane o wolnych miejscach telefonicznie. 
8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są w dniu wydarzenia do wypełnienia Deklaracji 
rodzica/opiekuna prawnego dotyczącej udziału dziecka w wydarzeniach kulturalnych 
i edukacyjnych w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
zorganizowanych stosownie do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce i dostarczenia w dniu 
warsztatów. Dzieci nie posiadające wypełnionej deklaracji i formularza zgłoszeniowego nie będą 
mogły wziąć udziału w warsztatach. 
 
 
V. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH 
1. Osoba uczestnicząca w zajęciach jak i przyprowadzająca i odbierająca uczestnika zajęć nie może 
mieć objawów infekcji (m.in. gorączka, kaszel, duszność, wysypka, biegunka, osłabienie, bóle 
mięśniowe itp.) oraz zobowiązana jest do przestrzegania w przestrzeni wspólnej wszelkich środków 



ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania o ile to możliwe 1,5-metrowego 
dystansu. 
2. Dzieci zobowiązane są przybyć na zajęcia na czas oraz dostosować się do poleceń prowadzących 
zajęcia oraz organizatorów. 
3. W czasie zajęć dzieci nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się warsztaty. 
4. W przypadku braku możliwości przybycia na zajęcia, bądź całkowitej rezygnacji z zajęć - rodzic, 
bądź opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym organizatora zajęć. 
5. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, informacja będzie przesyłana drogą 
mailową. 
6. Nieodpowiednie zachowanie dziecka na warsztatach będzie skutkować usunięciem go z zajęć oraz 
powiadomieniem rodzica, bądź opiekuna prawnego. 
7. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta 
i nos. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników Uniwersytetu pozostawionych bez 
opieki.  
9. Jeżeli w zajęciach będzie brała udział osoba ze szczególnymi potrzebami proszona jest o kontakt z 
Organizatorem minimum 7 dni przed planowanymi warsztatami. Nasi pracownicy postarają się 
pomóc w każdej sytuacji. 
 
VI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć 
organizowanych w ramach Rembertowskiego Uniwersytetu Dziecięcego 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane RODO), 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego 
dziecka jest Biblioteczna Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, e-
mail: biblioteka@bprembertow.waw.pl, tel. 22 255 39 99.  
2. Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Pani/Pan może się 
skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@bprembertow.waw.pl 
3. Państwa dane osobowe/dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka przetwarzane będą w 
celu: 

• rejestracji i uczestnictwa Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka w warsztatach 
organizowanych w ramach Rembertowskiego Uniwersytetu Dziecięcego -  na podstawie 
Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• Państwa wizerunek/wizerunek Państwa dziecka - zostanie wykorzystany do promocji i 
dokumentacji wyżej wymienionych warsztatów, organizowanych przez Bibliotekę na stronie 
www Biblioteki (www.bprembertow.waw.pl) i/lub oficjalnym profilu Biblioteki na Facebooku 
– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 

• zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Posiadacie Państwo prawo: 
a) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych; 
b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 
przetwarzanie dotyczących Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka dane osobowe naruszają 
przepisy o ochronie danych osobowych; 



5. Podanie przez Państwa dane są dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do rejestracji 
uczestnictwa Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa Państwa/ Państwa niepełnoletniego dziecka w 
wyżej wymienionych zajęciach. 
6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane/dane Państwa 
niepełnoletniego dziecka w zakresie : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, 
wiek dziecka, wizerunek. 
7. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma 
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa 
zgody. 
8. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych 
osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka, opisanych w pkt. 6. Biblioteka 
przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 
Państwa danych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka istnieją dla biblioteki ważne 
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 
Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez 
Bibliotekę. 
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych/danych osobowych Państwa niepełnoletniego dziecka 
będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na naszą rzecz 
usługi. 
10. Państwa dane osobowe/dane osobowe Państwa niepełnoletniego dziecka będą przez Nas 
przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 
3, przez okres 5 lat od czasu zakończenia realizacji projektu, i dłużej tj. do czasu upływu terminu 
przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją obowiązków podatkowych, 
rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną usunięte. 
Wizerunek Państwa/Państwa niepełnoletniego dziecka będzie przetwarzany aż do czasu cofnięcia 
przez Państwa zgody. 
Państwa dane osobowe w postaci, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, wieku dziecka 
będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania warsztatów. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
12. Przetwarzanie Państwa danych/danych Państwa niepełnoletniego dziecka nie będzie podlegało 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 
RODO. 
 
 


