Regulamin uczestnictwa w rodzinnych spacerach krajoznawczych

Postanowienia ogólne:
1. Niniejszym określa się warunki i zasady, na jakich realizowane są rodzinne spacery krajoznawcze,
zwane dalej „Spacerami”.
2. Organizatorem Spacerów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka
organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 Wrocław.
3. Głównym celem Spacerów jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców
Wrocławia, w szczególności rodzin, poprzez wspólne spacerowanie ulicami Wrocławia. Udział w
Spacerach ma na celu integrację między członkami rodziny poprzez wspólną aktywność.
4. Spacery polegają na przejściu ulicami Wrocławia z przewodnikiem i łączą aktywność fizyczną z
opowiadaniami o charakterze historycznym.
5. Udział w Spacerach jest bezpłatny.
6. Na Spacery obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie: https://wcrs.wroclaw.pl/
7. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorką projektu Miesiąc Rodziny
- Agatą Hryniowską, agata.hryniowska@wcrs.pl
Terminy Spacerów:
1) 08.06.2022 r. (środa) o godz. 12:00 - miejsce rozpoczęcia Spaceru: Ostrów Tumski, przy
kościółku św. Marcina, na ul. św. Marcina (spotkanie z przewodnikiem),
2) 20.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 – miejsce rozpoczęcia Spaceru: Ostrów Tumski, przy
kościółku św. Marcina, na ul. św. Marcina (spotkanie z przewodnikiem),
Przebieg Spacerów:
1. Spacery poprowadzi Arkadiusz Förster, Przewodnik po Wrocławiu.
2. Spacer rozpoczynamy na Ostrowie Tumskim, gdzie spotykamy się z naszym przewodnikiem przy
kościółku Św. Marcina na ulicy Św. Marcina na Ostrowie Tumskim. Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego
rozpoczynamy od przeniesienia się w czasie o 1000 lat. Spacerujemy po najstarszej części miasta czyli
Wyspach Odrzańskich. Zwiedzamy Ostrów Tumski, a tu Katedrę pw. Jana Chrzciciela (gotycka z XIII i
XIV wieku) i najstarszy kościół Wrocławia, czyli maleńki romański kościółek Św. Idziego. Zatrzymujemy
się przy Muzeum Archidiecezjalnym, Krzywej Wieży, Bramie Kluskowej i gotyckim kościele Św. Krzyża.
Przechodzimy Mostem Tumskim i spacerujemy po wyspach śródmiejskich i nadodrzańskich
wybrzeżach. Stąd idziemy spacerem do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zwanego potocznie
Ossolineum, gdzie wchodzimy na dziedziniec. Rozmawiamy o niezwykłych zbiorach Ossolineum (m.in.
rękopis „Pana Tadeusza”) i ich historii. Następnie zobaczymy Uniwersytet Wrocławski. Spacer
zakończymy na Starym Mieście, gdzie zobaczymy jeden z największych rynków w Europie (niemal 4
hektary), piękny gotycko-renesansowy Ratusz, i Piwnicę Świdnicką (z zewnątrz) - jedną z najstarszych
restauracji w Europie, Pręgierz, fasady kamieniczek i zapoznamy się z ich niezwykłą historią.
Przejdziemy obok najbardziej znanych wrocławskich kamieniczek: Jasia i Małgosi. Zobaczymy też
jeszcze m.in. dawne Stare Więzienie Miejskie, Stare Jatki z niezwykłym Pomnikiem Zwierząt Rzeźnych.
3. Spacery potrwają ok. 2-3 godziny.

Klauzula Informacyjna
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Wrocławskie
Centrum Rozwoju Społecznego
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl
- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.
2. Inspektor ochrony danych:
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław.
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) związanych z realizacją Spacerów,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski,
3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) niezbędność do realizacji Warsztatów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO).
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w dokumentacji związanej ze Spacerami przez
okres 6 miesięcy od zakończenia umowy.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe Organom, podmiotom publicznym uprawnionym
do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania,
lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
podmiotom działającym na zlecenie lub polecenie Administratora.
W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
● prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy
to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby
skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

