
1 
 

 

Załącznik  

do Zarządzenia Dyrektora MOO PCK 

nr  3  z dnia 21.06.2021 r.                          

 

Regulamin porządkowy 

Klubu Seniora „Silver Club” 

 

I. Zasady działania Klubu Seniora „Silver Club” i uczestnictwa w tym Klubie 

 

1. Klub Seniora „Silver Club” (dalej jako „Klub Seniora”) został utworzony w celu integracji i 

aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych 

zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Definicja pojęcia „senior" 

wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, 

styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla pewnego etapu życia 

człowieka. 

2. Projekt „Klub Seniora Silver Club” jest realizowany przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego. 

3. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. W zajęciach prowadzonych przez Klub Seniora mogą uczestniczyć osoby powyżej 50 roku 

życia zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, które zgłosiły chęć i wolę 

udziału w zajęciach organizowanych przez Klub i uzyskały akceptację uczestnictwa od 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (MOO PCK). 

5.  W ramach działalności Klubu prowadzone mogą być następujące zajęcia: 

a) Gimnastyka;  

b) Literatura;  

c) W ramach pozyskanych dotacji mogą być prowadzone inne zajęcia i warsztaty. 

Rodzaj prowadzonych zajęć oraz grafik tych zajęć zamieszczane są na stronie internetowej 

pck.malopolska.pl. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (MOO 

PCK) zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w grafiku zajęć i zobowiązuje się do 

publikowania na stronie internetowej pck.malopolska.pl aktualnych informacji o zajęciach. 

6. Zajęcia odbywają się w siedzibie Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK 

w Krakowie, ul. Studencka 19, lub zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej, według wyboru Uczestnika. Małopolski Oddział Okręgowy PCK zastrzega 

przy tym, że zajęcia mogą zostać ograniczone tylko do formy zdalnej za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w przypadku obostrzeń prawnych 

wprowadzonych w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

7. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 MOO 

PCK prowadzić będzie zajęcia Klubu Seniora z uwzględnieniem aktualnych wytycznych 

prawnych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. 
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8. Udział w zajęciach zdalnych odbywa się na wyznaczonej przez Małopolski Oddział 

Okręgowy PCK platformie streamingowej. 

9. Udział w zajęciach Uczestnik potwierdza na liście obecności. 

10. Uczestnictwo w Klubie Seniora wymaga wcześniejszego złożenia w siedzibie MOO PCK 

deklaracji uczestnictwa, według wzoru udostępnionego przez MOO PCK, i jej akceptacji 

przez MOO PCK. Udział w zajęciach gimnastycznych wymaga ponadto złożenia 

oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w ćwiczeniach 

gimnastycznych (ćwiczeniach oporowych, ćwiczeniach ogólnousprawniających, 

ćwiczeniach równoważnych, ćwiczeniach rozciągających).  

11. Uczestnictwo w zajęciach zdalnych wymaga dysponowania przez Uczestnika systemem 

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:  

a) dostęp do Internetu;  

b) urządzenie końcowe;  

c) oprogramowanie umożliwiające udział w zajęciach.  

12. Postanowienia Regulaminu wiążą Uczestników Klubu Seniora „Silver Club”. Z chwilą 

złożenia deklaracji uczestnictwa Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i 

akceptację postanowień Regulaminu, która jest równoznaczna z udzieleniem przez 

Uczestnika zezwoleń, o których mowa w Regulaminie.  

13. MOO PCK jest uprawniony do wyłączenia z udziału w zajęciach Klubu Seniora Uczestników, 

którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:  

a) zakłócają przebieg zajęć;  

b) podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia 

Regulaminu lub zasad odbywania zajęć;  

c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy MOO PCK lub godzące w jego 

wizerunek.  

14. MOO PCK nie ponosi odpowiedzialności za:  

a) nieprawidłowe lub wadliwe działanie oprogramowania wykorzystywanego przez 

Uczestnika;  

b) brak lub przerwy w dostępie do Internetu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika;  

c) wadliwość sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Uczestnika;  

d) nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestnika;  

e) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w zajęciach 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami MOO PCK. 

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie (w 

przypadku zajęć prowadzonych stacjonarnie w siedzibie Biura Małopolskiego Oddziału 

Okręgowego PCK w Krakowie), 

c) utrzymania w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystania 

z nich zgodnie z przeznaczeniem (w przypadku zajęć prowadzonych stacjonarnie w 

siedzibie Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie), 

d) przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu (w przypadku zajęć 

prowadzonych stacjonarnie w siedzibie Biura Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

PCK w Krakowie), 
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e)  stosowania się do uwag i zaleceń MOO PCK, Koordynatora ze strony MOO PCK i osób 

odpowiedzialnych za przebieg i prowadzenie zajęć w ramach Klubu Seniora, 

f) stosowania się w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

zakaźną COVID-19 do aktualnych wytycznych prawnych, wymagań i zaleceń organów 

do tego upoważnionych. 

16. W czasie trwania zajęć zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w 

sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych uczestników oraz osób 

prowadzących zajęcia, oraz zakłócić porządek zajęć. 

17. MOO PCK zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia terminu zajęć w przypadku 

zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, o czym poinformuje Uczestników. MOO 

PCK nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub 

odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w 

zajęciach. 

18. Działalność Klubu Seniora nadzoruje Koordynator – wyznaczony pracownik Wydziału 

Programów i Projektów Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.  

Do zadań Koordynatora należy w szczególności: 

- czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu działania Klubu, 

- otwieranie i zamykanie pomieszczeń, z których korzysta Klub, 

- dbanie o porządek i odpowiednie warunki higieniczne w pomieszczeniach, 

- przyjmowanie zapisów na zajęcia oraz udzielanie informacji na temat działalności Klubu. 

II. Zgoda na wykorzystanie wizerunku  

 

1. MOO PCK utrwala przebieg zajęć za pomocą fotografii - dla celów informacyjnych, 

dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych MOO PCK i samych zajęć oraz dla celów 

rozliczenia wsparcia finansowego udzielonego przez Województwo Małopolskie. 

2. Przesłanie deklaracji uczestnictwa przez Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem MOO 

PCK zgody na udostępnianie jego wizerunku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live 

streamingu zajęć na stronach internetowej platformy streamingowej (w przypadku zajęć 

prowadzonych zdalnie) oraz na utrwalenie wizerunku Uczestnika na fotografiach, bez prawa 

do wynagrodzenia z powyższego tytułu, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.  

3. Zgoda Uczestnika, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje rozpowszechnianie przez MOO 

PCK wizerunku Uczestnika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem internetowej platformy 

streamingowej (w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie) oraz utrwalonego na fotografiach 

w związku z udziałem w zajęciach poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich 

technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, 

publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 

publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, w Internecie, Intranecie, w innych sieciach komputerowych, 

archiwizację, w tym w szczególności na internetowej platformie streamingowej, na stronie 

MOO PCK, na profilach MOO PCK w mediach społecznościowych, na wydarzeniach 

promocyjnych MOO PCK, dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.   

4. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, z chwilą akceptacji deklaracji uczestnictwa przez 

MOO PCK, stosownie do postanowień rozdziału I ust. 10 Regulaminu, Uczestnik wyraża 

nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie, ilościowo i jakościowo zgodę na:  
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a) przekazywanie jego wizerunku na potrzeby prowadzenia zajęć, za pośrednictwem 

internetowej platformy streamingowej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem live 

streamingu (w przypadku zajęć prowadzonych zdalnie);   

b) utrwalenie wizerunku Uczestnika na fotografiach z zajęć oraz wykorzystanie tego 

utrwalenia, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika 

utrwalonego w wyżej wskazany sposób bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w 

tym w szczególności na internetowej platformie streamingowej, na Stronie MOO PCK, na 

profilach MOO PCK w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych MOO PCK, 

dla celów, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

5. W związku z wykorzystaniem wizerunku Uczestnik nie będzie wykonywać prawa kontroli i 

każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w 

stosunku do ostatecznej postaci zdjęcia, na którym został on wykorzystany. 

6. Zajęcia w ramach Klubu Seniora mogą być fotografowane jedynie przez MOO PCK.  

7. MOO PCK ma ponadto prawo przekazać Województwu Małopolskiemu dokumentację z zajęć 

w ramach Klubu, w tym tę, na którym uwidoczniony jest wizerunek Uczestników, i upoważnić 

ten podmiot  do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu. 

 

III. Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 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”) Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Klubu Seniora „Silver Club” (dalej 

„Uczestnik”) jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 14, dane 

kontaktowe: adres e-mail: warszawa@pck.org.pl, telefon: 22 628 25 68. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Polskim Czerwonym Krzyżu:  

adres e-mail: iod@pck.org.pl, telefon + 48 22 326 13 06. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Klubie Seniora „Silver Club”, a także 

w celu rejestracji uczestnictwa w tym Klubie i na zajęciach Klubu, przyjęcia zgłoszeń i wyboru 

Uczestników, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na postawie umowy zawartej poprzez 

akceptację Regulaminu; 

b) przeprowadzenia relacji z zajęć, dla celów dokumentacji, promocji MOO PCK oraz rozliczenia 

wsparcia udzielonego przez Województwo Małopolskie - w odniesieniu do danych osobowych 

Uczestników w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

c) przeprowadzenia zajęć zgodnie z obostrzeniami prawnymi w czasie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 – w odniesieniu do danych osobowych w postaci informacji o zaszczepieniu przeciwko 

COVID-19 – na podstawie dobrowolnie udzielonej informacji i udzielonej przez nich zgody, tj. 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy 

i uczestnictwa w Klubie Seniora. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku i informacji 

o ww. szczepieniu jest dobrowolne.  

mailto:iod@pck.org.pl
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5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru 

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Województwu 

Małopolskiemu w związku z udzielonym wsparciem finansowym.  

6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres realizacji zajęć i uczestnictwa w 

Klubie Seniora oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia wsparcia Województwa 

Małopolskiego, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji 

umowy, o której mowa w pkt 3 lit. a), a w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. b) i c) powyżej – 

do czasy wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych. 

7. Dana osobowa w postaci wizerunku może zostać utrwalona na zdjęciach oraz w czasie zajęć 

prowadzonych zdalnie i przetwarzana na Stronie MOO PCK oraz profilach MOO PCK, na 

portalach społecznościowych MOO PCK, na wydarzeniach promocyjnych MOO PCK, w sposób 

umożliwiający dostęp osób trzecich, na cele informacyjne, dokumentacyjne, edukacyjne i 

promocyjne MOO PCK i samych zajęć, w tym na potrzeby prowadzenia zajęć, oraz dla celów 

rozliczenia wsparcia finansowego udzielonego przez Województwo Małopolskie – zgodnie z 

Regulaminem.  

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski 

Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.  

9. Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora 

(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO. 

10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik posiada również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: 

krakow.kadry@pck.org.pl  pocztą tradycyjną na adres: Małopolski Oddział Okręgowy PCK 

w Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Biurze 

Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków. 

12. Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji 

ani profilowania. 

13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Złożenie deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. MOO PCK ma prawo zmiany postanowień Regulaminu z powodu zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany. 
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