
Regulamin kursu dla kierowników placówek wypoczynku 
 

1. Kurs organizowany i prowadzony jest przez szkołę o nazwie Towarzystwo Aktywnej            

Turystyki i Sportu Niepubliczna Placówka Oświatowa (dalej „TATIS”) na podstawie Ustawy z            

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn.zm. oraz rozporządzeń wykonawczych             

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. W kursie mogą uczestniczyć osoby nie karane, posiadające wykształcenie średnie, dobry            

stan zdrowia, które ukończyły kurs wychowawców wypoczynku, lub kwalifikacyjny kurs z           

przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli, lub studia podyplomowe z przygotowania         

pedagogicznego dla nauczycieli, lub studia wyższe ze specjalnością nauczycielską. 

3. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Wpłaty dokonuje się wyłącznie na konto bankowe, w terminie podanym w potwierdzeniu             

zgłoszenia.  

5. Nie dokonanie wpłaty w określonym terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w kursie             

i powoduje przyjęcie w to miejsce kolejnej osoby, według kolejności zgłoszeń. 

6. W przypadku opuszczenia zajęć lub nie zaliczenia zajęć lub rezygnacji opłata za kurs nie               

jest zwracana. 

7. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest 100%            

obecność na zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia u prowadzących zajęcia. 

8. Prowadzący zajęcia indywidualnie decydują o sposobie zaliczania ich zajęć. 

9. Uzyskane zaświadczenie potwierdza nabycie uprawnień kierownika wypoczynku        

określonych w przepisach Ustawy o systemie oświaty i ważne jest bezterminowo. 

10. Wszelkie pisemne wnioski, skargi i sprawy sporne rozstrzyga Rada Pedagogiczna,           

w oparciu o Ustawę o systemie oświaty, Statut szkoły i niniejszy regulamin. 

11. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych poniżej informujemy w jaki             
sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym przysługują.  
 
Kto jest administratorem danych osobowych?  

Administratorem danych osobowych jest “TATIS” z siedzibą w Poznaniu ul. Dolina 16 lok.A 

 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu           
danych osobowych?  
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez “TATIS”, możesz          

skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres: tatis@vp.pl lub listownie pisząc na adres:               

61-551 Poznań, ul. Dolina 16 lok.A 

 



Co to są dane osobowe? 
To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować, takie jak: imię i nazwisko,             

numer PESEL, data urodzenia, e-mail, telefon. 

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?  
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zgłoszenia na kurs lub            

w trakcie kursu. 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie “TATIS” przetwarza dane osobowe?  
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie Ustawy z           

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn.zm. Jest to niezbędne do              

prawidłowego przeprowadzenia kursu i wydania odpowiedniego zaświadczenia, a w         

przyszłości potwierdzenia wiarygodności zaświadczenia jak i ewentualnego wydania jego         

duplikatu, a także kontaktowania się z Tobą - w szczególności w celu związanym z              

realizowanym kursem. Nadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów         

księgowo-rachunkowych. 

 

Czy musisz podać “TATIS” swoje dane osobowe?  
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne jeśli chcesz odbyć kurs. Posiadanie           

Twoich danych jest niezbędne w celu prowadzenia rejestru osób uczących się, rejestru            

wydanych zaświadczeń, a także w celu księgowo-rachunkowym.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec “TATIS”?  
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia            

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i         

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz            

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy            

zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne lub gdy Twoje dane nie będą              

potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez “TATIS”. Skargę masz prawo wnieść             

w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest           

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2. 
 

Komu “TATIS” udostępnia Twoje dane osobowe?  



Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym            

podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W innych sytuacjach          

Twoje dane nie są nikomu przekazywane. 

 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?  
“TATIS” przechowuje tylko niezbędne dane osobowe, każdorazowo przez czas określony w           

odpowiednich ustawach. Natomiast w odniesieniu pozostałych danych osobowych takich jak          

adres e-mail czy telefon, będą one usuwane w ciągu 3 miesięcy po zakończonym kursie.  

 

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych “TATIS” przekazuje         
Twoje dane osobowe? 
Nie dotyczy, gdyż nigdzie nie przekazujemy Twoich danych. 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie? 
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania         

decyzji, nie będzie dokonywane profilowanie. 
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