
 REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W GDAŃSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM 

 

1. Gdański Ogród Zoologiczny prowadzi zajęcia edukacyjne 
według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są drogą telefoniczną 
pod numerem +58 552 00 41 wew. 122 w godzinach (8:00 – 

15:00) lub drogą mailową na adres edukacja@zoo.gda.pl  

3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 3 dni robocze przed 
wybranym terminem zajęć. 

4. Rezygnację z zajęć należy zgłaszać najpóźniej 2 dni 
robocze przed planowaną datą zajęć. 

5. Zajęcia odbywają się przez cały rok w dniach od 
poniedziałku do piątku (wyłączając święta i dni wolne od 

pracy), o stałych godzinach: 9:30 oraz 12:00. Czas 

trwania zajęć wynosi od 60 do 90 min w zależności od 

tematu i wieku uczestników. 

6. Liczba uczestników może wynosić od 10 do 15 osób (lub 
jedna klasa) oraz maksymalnie 3 opiekunów. 

7. Podczas zajęć wymagana jest obecność co najmniej 1 
opiekuna. 

8. Podczas zajęć w sali edukacyjnej oraz w pawilonie 
edukacyjnym „chatka góralka” zabrania się spożywania 

posiłków oraz napojów. 

9. Uczestnicy zajęć edukacyjnych biorą udział w zajęciach za 
zgodą i na wniosek swoich rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

10. Uczestnicy zajęć edukacyjnych pozostają przez cały 

czas pod opieką swoich opiekunów. Gdański Ogród 

Zoologiczny nie zapewnia pieczy nad uczestnikami w czasie 

zajęć edukacyjnych oraz w czasie przebywania na terenie 

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Opiekunowie grup są 

zobowiązani do pozostania z grupą przez cały czas zajęć i 

pobytu na terenie GOZ oraz do monitorowania zachowania 

uczestników grupy. 

11. Odpowiedzialność za zachowanie i bezpieczeństwo 

uczestników ponoszą opiekunowie. 

12. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszego regulaminu oraz przestrzegania ogólnego 

regulaminu Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zasad 

bezpieczeństwa. 

13. Prowadzący zajęcia edukacyjne ma prawo odmówić ich 

kontynuowania w przypadku nieodpowiedniego zachowania 

grupy i braku reakcji opiekunów. 

14. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych 

jest zakupienie biletu wstępu do GOZ według 

obowiązującego cennika. 

15. Uczestnicy zajęć edukacyjnych wchodzą na teren 

Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego przez bramę główną. 

Zbiórka i rozpoczęcie zajęć odbywa się w miejscu podanym 

podczas rezerwowania terminu zajęć. 
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16. Grupa zobowiązana jest przybyć na miejsce zbiórki o 

godzinie rozpoczęcia zajęć edukacyjnych. W razie 

spóźnienia grupy zajęcia mogą zostać skrócone o czas 

spóźnienia, w przypadku braku możliwości zrealizowania 

ustalonego zakresu zajęć, Gdański Ogród Zoologiczny ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

17. Osoba dokonująca zgłoszenia podaje do kontaktu swoje 

dane osobowe (imię i nazwisko oraz numer telefonu) oraz 

dane opiekuna grupy (imię i nazwisko oraz numer 

telefonu), w przypadku, gdy jest to inna osoba niż 

dokonująca zgłoszenia. 

 

18. Gdański Ogród Zoologiczny ma prawo do wykorzystania 

wizerunków uczestników zajęć edukacyjnych na zasadach 

określonych w art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy  z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1231). 

19. Zgłoszenie udziału w zajęciach stanowi jednocześnie 

akceptację niniejszego regulaminu. 

  

 

 

Klauzula informacyjna – zajęcia warsztatowe oraz edukacyjne 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Gdański Ogród 

Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk. Kontakt z 

administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów 

telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Dane 

kontaktowe” na stronie internetowej https://bip.zoo.gda.pl. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za 

pośrednictwem adresu email iod@zoo.gda.pl. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych? 

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i 

realizacją zajęć warsztatowych. Przetwarzanie danych osobowych 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. 

b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych). 
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Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 

Dane osobowe organizatora warsztatów i uczestników będą 

przetwarzane przez czas 6 miesięcy od zakończenia zajęć 

warsztatowych edukacyjnych lub przez czas niezbędny w związku 

z dochodzeniem roszczeń przez strony. Po upływie czasu 

przechowywania danych osobowych dane będą trwale usuwane. 

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odrębnym podmiotom 

jako nowym administratorom danych, chyba że jest to wymagane 

przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda 

na udostępnienie danych osobowych.  

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.  

Odbiorcami danych mogą być pracownicy administratora danych 

lub podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych, 

gdyby to wynikało z innych przepisów prawa. 

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych 

osobowych? 

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z 

żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem 

przeniesienia danych. 

Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego uznania, że 

administrator danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do 

świadczenia niniejszej usługi, a niepodanie danych osobowych 

lub podanie niepoprawnych danych osobowych uniemożliwi jej 

realizację. 

 

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych 

osobowych? 

 Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże brak ich podania spowoduje, że Gdański Ogród 



Zoologiczny nie będzie mógł zorganizować zajęć 

edukacyjnych dla zgłoszonej grupy. 

 Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  

 Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia 

danych.  

 Administrator danych osobowych nie zamierza stosować 

technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

 

 


