
 

 

 

Zarządzenie Nr 43/2020 

p.o. Dyrektora GOKiS z dnia 26.08.2020 r. 

w sprawie aktualizacji procedur korzystania z Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie   

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (zał. nr 1 do Uchwały nr 190/16 
Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 r. ) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 1 września 2020 roku do odwołania obowiązują nowe zasady korzystania z Gminnej 
Sali Gimnastycznej w Celestynowie. 

§ 2 

1. Gminna Sala Gimnastyczna będzie czynna: 
- poniedziałek - piątek w godz.: 8:00 – 22:15 
- sobota -niedziela w godz.: 10:00 - 21:00. 

2. Administrator obiektu zastrzega, że w przypadku niskiej frekwencji godziny korzystania  
z Gminnej Sali Gimnastycznej mogą ulec zmianie. 

3.  Po każdej grupie odbywa się dezynfekcja sanitariatów, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja 
sprzętu i urządzeń, z którymi uczestnicy mieli bezpośredni kontakt.  

4. Liczba osób korzystających podczas jednorazowej rezerwacji z boiska Gminnej Sali 
Gimnastycznej lub innych sal zajęć zależna jest od powierzchni pomieszczenia, przy założeniu 
1 osoba na 10 m² . 

 
5. Warunkiem skorzystania z  boiska Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie oraz 
Łącznika (w celu gry w tenisa stołowego)  jest wcześniejsza rezerwacja.   

Rezerwacja możliwa jest pod numerem telefonu 798-082-029 lub drogą elektroniczną                                                       
e-mail: sport@gokcelestynow.pl w dniach: 

- poniedziałek, wtorek w godz. 8:00 -14:00  
- środa, piątek w godz. 15:00 – 18:00  
- czwartek w godz. 12:00 – 18:00  

6. Kolejność wejść osób korzystających z obiektu Gminnej Sali Gimnastycznej koordynuje 
pracownik GOKiS Celestynów na podstawie harmonogramu. 



7. Każdy korzystający przed rozpoczęciem ćwiczeń i po ćwiczeniach zobowiązany jest do 
dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji zapewnia Administrator.  

8. Podczas przemieszczania się po obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej obowiązuje 
zachowanie odstępu społecznego min. 1,5 m. 

9. Buty i ubrania wierzchnie korzystający umieszcza w prywatnej torbie/plecaku/worku i 
odkłada w wyznaczone przez instruktora miejsce. 

10. Nakaz noszenia maseczek nie obowiązuje wyłącznie podczas zajęć i imprez sportowo-
rekreacyjnych.  

11. Trybuny na obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej będą czynne tylko na  potrzeby 
działalności statutowej GOKiS oraz właściciela obiektu. 

12 Z Gminnej Sali Gimnastycznej mogą korzystać osoby, które nie są objęte  kwarantanną lub 
izolacją oraz nie mają objawów choroby zakaźnej. 

13.Na obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie uczestnicy 
zorganizowanych zajęć, treningów i innych wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz osoby 
indywidualne korzystające z obiektu po wcześniejszej rezerwacji. 

 

§ 3 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie zarządzenia jest specjalista ds. sportu. 

§ 4 

Na obiekcie Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie będzie prowadzony “Rejestr osób 
korzystających” 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2020 r. 

Klauzula informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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 – RODO). Oraz na podstawie ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi 
(Dz.U. 2019 poz. 1239 i 1495 oraz 2020 poz. 284, 322, 374 i 567) oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. 2020 poz.750),  informujemy że dane osób korzystających z Gminnej Sali 
Gimnastycznej w Celestynowie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa osób 
fizycznych zbierane są w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19  



1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Celestynowie, ul Regucka 1, 05-430 Celestynów 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Aleksandra 
Jaszczołta. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: 
aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl 
3. Dane osobowe zbierane we wspomnianym w Zarządzeniu Nr 32/2020 Dyrektora GOKiS z 
dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur korzystania z Gminnej Sali 
Gimnastycznej w Celestynowie w § 4 „rejestrze osób korzystających” są gromadzone i 
przetwarzane w celu prowadzenia działań zapobiegawczo profilaktycznych oraz zwalczania 
COVID-19. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, a po 
tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratora przepisami 
prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane 
będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda 
dotyczy. 
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 
pierwotny cel przetwarzania 
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator zleca 
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych podmioty 
uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do 
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a 
także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem" 
8. Dane zebrane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanym procesom 
decyzyjnym, a tym samym nie są profilowane 
9. Podanie danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne jednakże bez ich podania 
Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług w pełnym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


