
Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie

z dnia 5 maja 2020r.

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 1  statutu Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie stanowiącego załącznik do
uchwały  nr  XXVIII/195/16  Rady  Miejskiej  w  Pelplinie  z  dnia  03.11.2016  r.  w  sprawie  utworzenia  gminnej
jednostki organizacyjnej pod nazwą „ Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie” oraz związku z § 8 ust. 1 pkt 2 lit.
B i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, zarządza się co następuje: 

§ 1

1. Wprowadza się możliwość korzystania z obiektów sportowych Pelplińskiego Centrum Sportu tj.  Stadionu
Miejskiego w Pelplinie przy ul. Czarnieckiego 8 na następujących zasadach:

1) Stadion Miejski w Pelplinie ul. Czarnieckiego 8 posiada dwa boiska, główne wraz z bieżnią 
lekkoatletyczną i treningowe, i będą one traktowane jako dwa obiekty w celach udostępnienia dla 
grup lub osób.

2) Obiekty będą udostępniane dla grup zorganizowanych i osób tylko po uprzednim wpisaniu w 
harmonogram udostępniania boisk oraz podpisaniu umowy użyczenia obiektu.

3) Na obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z 
tych obiektów, z wyłączeniem ich obsług.

4) Każda z grup ma obowiązek weryfikacji  liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu (załącznik 
numer 2).

5) Osobom korzystającym z obiektu wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza 
toaletą).

6) Pelplińskie Centrum Sportu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 
dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.

7) Dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.

8) Obowiązują  15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.

9) Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając 
obiekt.

10) W drodze na obiekty, i powrotu z nich, obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej 
części, maski, maseczki, przyłbicy, ust i nosa.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie wytyczne inspekcji sanitarnej i opinie organów 
administracji rządowej a w szczególności Ministra Sportu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

                                                                                                                             Dyrektor  Pelplińskiego Centrum Sportu

w Pelplinie

/-/     Piotr Wojciechowski



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2020

Dyrektora Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie

z dnia 5 maja 2020 r.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z OBIEKTU
W związku z obowiązującymi ograniczeniami w zakresie profilaktyki i ograniczeń związanych z COVID-19 podczas korzystania z obiektu /

infrastruktury sportowej Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie, obowiązują następujące ograniczenia:

1) zachowanie dystansu społecznego,

2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma

obowiązku zakrywania twarzy),

3) ograniczona do 6 osób + trener (jeśli grupa jest grupą treningową),

4) weryfikacja uczestników poprzez zgłoszenie na liście stanowiącej tabelę do najniższego dokumentu, umożliwiającej weryfikację

tożsamości osób korzystających z obiektu lub infrastruktury,

5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

Korzystający zobowiązują się do:

1) dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu lub grupie (przeprowadzeniu zajęć z jedną grupą),

2) obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

3) korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub jego dezynfekcja po każdym użyciu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla możliwości skorzystania z obiektu / infrastruktury

Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie.

Oznaczenie/ Nazwa Grupy: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Obiekt na którym prowadzone są zajęcia: …………………………………………………………………………………………………………

Data oraz godzina zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prowadzący zajęcia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lista Osób:

Lp. Imię i Nazwisko
Nr Dowodu osoby /

Nr Dowodu opiekuna
prawnego

Podpis /
Podpis opiekuna

prawnego

1
.

Prowadzący:

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

Przetwarzanie podanych danych odbywa się na podstawie: 
Art. 6 lit A RODO  - zgoda osoby której dane dotyczą,
Art. 6 lit C RODO  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
Art. 6 lit F RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy  lub  podstawowe  prawa  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych  osobowych,  w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy,

że: 

1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie, ul. Czarnieckiego 8, 83-130

Pelplin, REGON: 367341202.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni)  skontaktować się w sprawach ochrony

Pana(ni)  danych  osobowych  i  realizacji  swoich  praw  pod  następującym  adresem  poczty  elektronicznej:

pcs@pcspelplin.pl lub pisemnie na adres: Pelplińskie Centrum Sportu w Pelplinie, ul. Czarnieckiego 8, 83-130 Pelplin.

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Udziału w zajęciach sportowych – Art. 6 lit A RODO  - zgoda osoby której dane dotyczą,
2) Weryfikacji  osób korzystających z obiektu – Art. 6 lit C RODO  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Art. 5 lit F RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do

celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych przez  administratora  lub przez  stronę

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe

prawa  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych  osobowych,  w szczególności  gdy

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione w celu realizacji

umowy np. dostawy.

5. Nie  przewidujemy  przekazywania  Pana(ni)  danych  do  państwa  trzeciego,  ani  organizacji  międzynarodowej  w

rozumieniu RODO.

6. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany literą prawa.

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani nie

będą profilowane.

8. Posiada Pan(ni) prawo do:

1) żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 

2) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

3) żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 

4) lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,

6) przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej

placówce oraz na naszej stronie internetowej.


