Regulamin odwiedzin i wyprowadzania zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.
Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w
dniu 25 maja 2018r. wchodzą w Zycie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. nr 2016/679 (dot. ochrony danych osobowych osób fizycznych, tj.
osób prywatnych) dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do
nowych przepisów. Zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do
wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały Państwu dodatkowe prawa
wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia swoich danych, prawo cofnięcia
zgody na ich przetwarzania czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.
Administrator danych osobowych :

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE
ul. Turystyczna 2, 10-369 Olsztyn

Adres:

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE

Inspektor ochrony danych

turystyczna 2 ,10-369 Olsztyn, biuro@schronisko.olsztyn.pl, tel. 89 526 82 15

Dane kontaktowe do inspektora

przyjęcie zwierzęcia / wydanie zwierzęcia / wypożyczenie klatki samołówki

Cel przetwarzania danych (właściwe zakreślić)
Podstawa prawna przetwarzania

1. zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących 2.przetwarzanie jest niezbędne dla
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - Uchwała Rady Miasta
Olsztyna XIX/286/99 z dnia 25.11.1999r.

Zebrane dane będą przechowywane do:
Przekazującemu dane osobowe przysługuje:

•

prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

• prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady odwiedzin Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie,
wyprowadzania zwierząt na spacery, udziału w akcjach promocyjnych oraz przyjmowania wycieczek
dzieci i młodzieży przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Schronisku – oznacza Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
2. Wolontariuszu – oznacza osobę działająca na podstawie umowy o świadczenie usług
wolontarystycznych zawartej ze Schroniskiem.
3. Biurze Schroniska – oznacza wydzielone pomieszczenie Schroniska z dyżurującym
pracownikiem.
4. Osobie odwiedzjącej – oznacza osobę zainteresowana adopcją zwierząt, wyprowadzeniem
zwierzęcia na spacer lub obejrzeniem zwierząt w Schronisku.
5. Akcjach promocyjnych – oznacza wszelkie organizowane akcje z udziałem zwierząt ze
Schroniska.
§2
Postanowienia ogólne
1. Każda osoba odwiedzająca Schronisko jest bezwzględnie zobowiązana do zapoznania się i
stosowania niniejszego Regulaminu oraz odnotowania swojej obecności w Biurze Schroniska.

2. Osoby wprowadzające dzieci na teren Schroniska zobowiązane są do pełnienia ścisłego
nadzoru nad dziećmi oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo na terenie
Schroniska.
3. Na terenie Schroniska obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania zwierząt, otwierania klatek
ze zwierzętami oraz wyjmowania zwierząt z klatek.
§3
Wyprowadzanie zwierząt na spacery oraz udział w akcjach promocyjnych
1. Zwierzę na spacer może wyprowadzić wolontariusz Schroniska lub inna pełnoletnia osoba
odwiedzająca, po okazaniu dokumentu tożsamości.
2. Zwierzęta do spaceru wyznacza pracownik Biura Schroniska.
3. Zwierzę na spacer wydaje, a po spacerze odbiera wyznaczony wolontariusz lub pracownik
Schroniska.
4. Osoba wyprowadzająca zwierzę ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierzęcia
i osób trzecich poza terenem Schroniska.
5. Dokarmianie zwierząt możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody w Biurze
Schroniska.
6. Obowiązuję zakaz uwalniania psów ze smyczy bez uzgodnienia w Biurze Schroniska.
§4
Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży
1. Przyjmowanie wycieczek dzieci młodzieży możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu i
zakresu wycieczki w Biurze Schroniska.
2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na terenie Schroniska oraz za
przestrzeganie niniejszego Regulaminu odpowiadają ich opiekunowie.
3. Poruszanie się wycieczek dzieci i młodzieży po terenie Schroniska możliwe jest tylko i
wyłącznie z pracownikiem Schroniska lub wyznaczonym przez biuro wolontariuszem.
§5

1.
2.
3.
4.

Na terenie Schroniska nie mogą przebywać:
osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,
osoby niepełnoletnie nie będące wolontariuszami,
osoby które naruszyły niniejszy regulamin i sprowadziły zagrożenie dla zwierząt i ludzi,
osoby którym wypowiedziano porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Schroniska dla Zwierząt w
Olsztynie.

