REGULAMIN ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym grafikiem.
2. Liczba dzieci w grupach jest ograniczona dlatego na zajęcia obowiązują zapisy. Uczestnictwo w zajęciach
na zasadzie wejścia jednorazowego jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia, pod warunkiem
poinformowania o nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 19.00 w dniu poprzedzającym zajęcia.
Informacje o nieobecności można przekazać poprzez: e-mail: kontakt@hopsaska.pl lub telefonicznie (22)
121-33-77. Odrobienie zajęć w ramach danego karnetu może nastąpić tylko raz – ważność karnetu
zostaje przedłużona o kolejny tydzień.
4. Wykupionego karnetu nie można zwrócić oraz nie ma możliwości przepisania karnetu na inne dziecko.
5. Dzieci, które mają wykupiony karnet na zajęcia mogą bezpłatnie korzystać z Sali Zabaw przed i po
zajęciach, w których uczestniczą. Za rodzeństwo bawiące się w HOPSASKA w czasie trwania zajęć siostry
lub brata, nie pobierana jest opłata za zabawę.
6. W przypadku zakończenia karnetu, nowy karnet należy przedłużyć w ciągu jednego tygodnia od daty
jego ustania. W przypadku niewykupienia następnego karnetu na zajęcia w ww. terminie, miejsce nie jest
rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.
7. Zapisując dziecko na zajęcia rodzic/opiekun jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dziecka.
8. Ze względu na zdrowie wszystkich dzieci oraz osób przebywających na terenie HOPSASKA, chore dzieci
nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
9. Podczas zajęć dla dzieci powyżej 3 roku życia na sali mogą przebywać tylko dzieci - uczestnicy zajęć
oraz osoba prowadząca zajęcia.
10. Do prowadzenia zajęć HOPSASKA zapewnia personel posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie.
11. W przypadkach losowych HOPSASKA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu zajęć.
Informacja będzie dostarczona do rodzica/opiekuna za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie tylko
w przypadku, gdy dziecko zostało uprzednio zapisane na dane zajęcia.
12. Dokonanie zapisu dziecka na zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Zajęć.
13. Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy Regulamin Zajęć oraz Regulamin Sali Zabaw HOPSASKA.
14. HOPSASKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.
15. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas zajęć zorganizowanych oraz umieszczanie ich na stronie
internetowej, portalach społecznościowych i w HOPSASKA. Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka, którego
wizerunek został przedstawiony w ww. miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest
poinformować o tym HOPSASKA na piśmie. Niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu zdjęcie zostanie
usunięte.
16. Klient zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych:

Informacja o przetwarzaniu danych
w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia
25 maja 2018 roku rozporz ą dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ą zku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep ł ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporz ą dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „ RODO ”, chcielibyśmy
poinformować, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dziecka biorącego
udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Klubokawiarnię Hopsaska
prowadzonej w ramach działalności gospodarczej No Concept Agata Sobocińska z siedzibą
w Warszawie, 03-982, ul. Bora-Komorowskiego 56a lok u8, NIP 113-258-51-79, REGON
367352128, zwaną dalej „Administratorem danych osobowych” ;
2. Administartor danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na zajęcia całoroczne,
ferie/wakacje, lekcje pokazowe oraz kursy i warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby,
której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych przy rejestracji.
b. w celu organizacji przyjęć urodzinowych oraz innych imprez i eventów organizowanych w
Klubokawiarni Hopsaska, a także podnajmu lokalu lub sali zajęć.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie dotyczy jedynie danych podanych
przy zawieraniu umowy.
c. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim
przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które
są niezbędne do dalszego przetwarzania.
d. w celu przesyłania Państwu informacji, w tym informacji marketingowych, na temat usług
świadczonych przez Klubokawiarnię Hopsaska w szczególności na temat organizowanych zajęć
całorocznych i wakacyjno-feryjnych, jak i warsztatów dla dzieci i dorosłych – jedynie w
przypadku, jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
promocyjnych, informacyjnych i marketingowych.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby,
której dane dotyczą. Przetwarzanie dotyczy jedynie Państwa następujących danych imię i
nazwisko, adres e-mail oraz telefon.
e. jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka biorącego
udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Klubokawiarnię Hopsaska poprzez
upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez Administratora
danych osobowych , wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu, na jaki została
udzielona zgoda.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj. zgoda osoby,
której dane dotyczą.

3.
4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Odbiorcami danych osobowych jest Klubokawiarnia Hopsaska, a także dostawcy systemów
informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania
danych osobowych. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom
upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Państwa dane osobowe podawane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane przez
okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas
i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nie dłużej niż przez okres
10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te będą przetwarzane
do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego dane zostały
pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści danych osobowych,
ich sprostowania oraz usunięcia;
- prawo żądania od Administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją.
7.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej
na adres e-mail kontakt@hopsaska.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny No
Concept Agata Sobocińska z siedzibą w Warszawie, 03-982, Bora-Komorowskiego 56a lok u8.
8. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji
przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@hopsaska.pl lub pocztą tradycyjną na
adres korespondencyjny No Concept Agata Sobocińska z siedzibą w Warszawie, 03-982, BoraKomorowskiego 56a lok u8.

