ZASADY UCZESTNICTWA W ZWIEDZANIU ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A.
w Bielsku-Białej w dniu 10.06.2022 r.
Obowiązki ZGO S.A.
1. Obiekty i tereny, na których prowadzone są zajęcia edukacyjne / zwiedzanie zakładu spełniają
obowiązujące wymagania w zakresie bhp i ppoż.
2. ZGO S.A. zobowiązuje się do:
• Zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych do przeprowadzenia grupy zwiedzających
zakład / zajęć na ścieżce edukacyjnej.
• Do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w trakcie zwiedzania zakładu / zajęć na ścieżce
edukacyjnej,
• Zapewnienia wykwalifikowanego personelu prowadzącego zwiedzanie zakładu,
• Zapewnienia kamizelek odblaskowych.
3. ZGO S.A., w uzasadnionych przypadkach, bez podania przyczyny, w szczególności w związku
z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, ciągłości pracy zakładu, przyczyn organizacyjnych
itp. ma prawo zmienić zakres realizowanego zwiedzania, ograniczyć ilość osób wprowadzanych
do poszczególnych stref zakładu lub ze skutkiem natychmiastowym zakończyć zajęcia edukacyjne.

Obowiązki Zwiedzającego
Zwiedzający zobowiązany jest:
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż., w tym znaków nakazów i zakazów itp. obowiązujących
na terenie ZGO S.A.
- do noszenia maseczki w pomieszczeniach, halach,
- stosować się do wydawanych poleceń przez pracowników ZGO S.A.
Dorosły uczestnik bierze odpowiedzialność za małoletnich, będących pod jego opieką, zwłaszcza
za zachowanie oraz przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa i ppoż. obowiązujących na ścieżce
edukacyjnej oraz terenie ZGO S.A., w tym znaków nakazów i zakazów itp.
Bądź bezpieczny na ścieżce edukacyjnej
• Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne;
• Na ścieżkę edukacyjną można wchodzić w ustalonym terminie jedynie w obecności prowadzącego
zajęcia edukacyjne ze strony ZGO S.A.
• Grupa zwiedzająca może liczyć maksymalnie do 30 osób.
• Uczestnik działań edukacyjnych zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zasad
bezpieczeństwa i ppoż.
• Przewidziany czas trwania zajęć wynosi ok. 1 godz. (w zależności od grupy wiekowej uczestników
zajęć edukacyjnych).

Zasady bezpieczeństwa i ppoż. obowiązujące na ścieżce edukacyjnej w ZGO S.A. oraz
podczas zwiedzania ZGO S.A.
Podczas zajęć edukacyjnych/ zwiedzania zakładu należy:
• Bezwzględne stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia edukacyjne ze strony ZGO S.A.,
• Poruszać się w zwartej grupie tylko po ciągach komunikacyjnych wskazanych przez osoby
prowadzące zajęcia edukacyjne,
• Stosować odpowiedni strój (np. zakryte płaskie obuwie z twardą podeszwą, w razie konieczności
ubranie przeciwdeszczowe itp.)
• Nie spożywać posiłków oraz napojów podczas zajęć edukacyjnych,
• Nie oddalać się od grupy oraz nie biegać po terenie Zakładu/ ścieżki edukacyjnej,
• Nie używać otwartego ognia oraz nie palić tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
• Po zakończeniu zajęć umyć ręce,
• W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń fakt ten natychmiast zgłosić osobie
prowadzącej zajęcia edukacyjne ze strony ZGO S.A.
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Podstawowe zagrożenia bhp w związku z przebywaniem na terenie ZGO S.A. to:
•
•
•
•
•

Ruch pojazdów (np. samochody, ładowarki, wózki widłowe).
Czynniki biologiczne (bakterie, grzyby, wirusy).
Hałas w strefie załadunku/ rozładunku.
Zapylenie w strefie załadunku/rozładunku.
Upadek na tym samym poziomie (śliska lub nierówna powierzchnia).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) – zwanego RODO,
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochrona danych osobowych w następujący sposób:
- pod adresem poczty elektronicznej: iod@zgo.bielsko.pl
- pisemnie na adres siedziby Administratora
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się wyłącznie dla realizacji działań edukacyjnych, w tym zwiedzania ZGO S.A mogą być
udostępnione wyłącznie innym podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator informuje, że teren ZGO S.A. jest objęty monitoringiem wizyjnym.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego Pani/Pana dane zostały
zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególnie stanowią
inaczej.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub
nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego

