REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
„STAJNIA”
(DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJ CYCH NA TERENIE GOSPODARSTWA)

1. Na terenie gospodarstwa (zwaszcza w stajni i jej okolicy) nale y zachowa cisz .
2. Dobro zwierz t jest szczególn warto ci . Nale y je szanowa .
3. Zabrania si dra ni i straszy zwierz ta.
4. Bez zgody wa ciciela, instruktora lub obsugi stajni zabrania si dokarmia zwierz ta
i wyprowadza je z boksów i kojców. Zabrania si równie wst pu na teren padoku,
na którym przebywaj konie.
5. Go cie korzystaj cy z jazdy konnej zobowi zani s do samodzielnego czyszczenia i
siodania koni. Nie dotyczy to pocz tkuj cych je d c ów, którzy te czynno ci wykonuj
przy pomocy instruktora. Wszyscy zobowi zani s równie do zachowania przy tym
szczególnej ostro no ci. Za ka dym razem sprz t nale y od o y na miejsce. Ka dy
je dziec ma obowi zek u ywania ochronnego nakrycia gowy (kask).
6. Zabrania si palenia we wszystkich pomieszczeniach gospodarstwa, w stajni i jej
bezpo redniej okolicy.
7. Nale y szanowa mienie gospodarstwa. Za uszkodzone lub zniszczone przedmioty
materialnie odpowiada sprawca.
8. O wszystkich nietypowych sytuacjach nale y natychmiast poinformowa
instruktora lub obsug stajni.

wa ciciela,

9. Za rzeczy zgubione lub zostawione nie odpowiadamy.

C.D. REGULAMINU DOTYCZY DZIECI I M ODZIE Y
PRZEBYWAJ C YCH W GOSPODARSTWIE POD OPIEK
WYCHOWAWCÓW (POBYTY JEDNODNIOWE, KILKUDNIOWE,
OBOZY JE DZIECKIE)

10. Nale y zawsze sucha polece wychowawców i instruktorów.
11. Nale y stosowa si do rozkadu dnia.
12. Bez pozwolenia wychowawców zabrania si opuszcza teren gospodarstwa.
13. Cisza nocna obowi zuje w godzinach 22.30-7.30.
14. Zabrania si u ywania urz dze

elektrycznych (np. czajniki elektryczne) w pokojach.

15. W sezonie grzewczym zabrania si samodzielnego u ywania urz dze
(kominków, grzejników).

grzewczych

Za nast pstwa wynikaj ce z nieprzestrzegania powy szego regulaminu wa ciciel,
instruktorzy i wychowawcy Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia” nie odpowiadaj .
O wiadczam e zapoznaem si z klauzul informacyjn .

Klauzula informacyjna

Wypeniaj c obowi zek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporz dzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz d. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,
"STAJNIA" MAJA POLIKOWSKA, informuje, e:
1) Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest "STAJNIA" MAJA POLIKOWSKA,
Brzózki 30, 72-022, NOWE WARPNO, NIP 8521634622, tel. 604977787, email:
majka@stajnia.info.pl dalej jako „ADO”;
2) Pana/Pani dane osobowe oraz dane dziecka b d
dziecka/podopiecznego w obozie wypoczynkowym.

przetwarzane w celu uczestnictwa

3) Pana/Pani dane b d przekazywane kontrahentom ADO, którzy odpowiedzialni b d
nale yte wykonanie umów/ zlece .

za

4) Pana/Pani dane osobowe s przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust 1.lit a, b,
f; oraz art. 9 ust 2. lit. c
5) prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczno
realizacji swoich
podstawowych usug zwi zanych z nale ytym wykonaniem umowy oraz marketingiem
bezpo rednim;
6) Pana/Pani dane osobowe nie b d
mi dzynarodowej;

przekazywane do pa stwa trzeciego i do organizacji

7) Pana/Pani dane osobowe b d
przetwarzane wy cznie przez okres w zakresie
niezb dnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych wynikaj cy z odp.
przepisów prawa tj. do czasu zako czenia wiadczenia usugi przez ADO, odpowiednich
przepisów prawa podatkowego, do czasu wyga ni c ia ewentualnych roszcze ;
8) przysuguje Panu/Pani prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@puodo.gov.pl;
10)podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolnie), ale
konieczne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego. Odmowa udost pnienia
danych przez Pana/Pani spowoduje konieczno
rozwi zania niniejszej umowy o
wiadczenie usug pomi dzy ADO a Panem/Pani ;

11)Pana/Pani dane osobowe nie b d
podlegay zautomatyzowanym procesom
podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

