
 

Załącznik nr 1 do Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Rodziców oraz dzieci w związku z 

organizacją półkolonii letnich/zimowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41, 62-070 Dąbrówka reprezentowana przez Dyrektora Iwonę 

Napierałę 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Błażej Naja, będą Państwo mogli skontaktować się nim w 

każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – adres e-mail: blazejnaja@wp.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka: 

a) zawarte w punkcie II Karty kwalifikacyjnej będą przetwarzane na podstawie art. 92k ust. 4 w związku 

z art. 92k ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), 

b) zawarte w punkcie III, IV i VIII Karty kwalifikacyjnej – dane dotyczące zdrowia dziecka – będą 

przetwarzane na podstawie art. 92k ust. 4 w związku z art. 92k ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 

września 1991 roku w związku z art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

zapewnienia opieki zdrowotnej), 

w celu organizacji półkolonii letnich/zimowych oraz zakwalifikowania dziecka do udziału w tychże 

półkoloniach, a także zapewnienia mu właściwej opieki zdrowotnej. 

4. Podanie danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe na mocy przepisów 

wskazanych w punkcie 3, zaś odmowa ich podania będzie skutkowała niezakwalifikowaniem 

dziecka do udziału w półkoloniach letnich/zimowych organizowanych przez Szkołę. 

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa w szczególności Wielkopolski Kurator Oświaty 

w Poznaniu, organ prowadzący szkołę – Wójt Gminy Dopiewo, inspekcja sanitarna, podmioty 

współpracujące z Administratorem tj. firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów. 

6. Dane osobowe Pani/Pana oraz Państwa dziecka będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt przez okres 5 lat. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) otrzymania potwierdzenia przetwarzania jego danych osobowych; 

b) dostępu do danych; 

c) otrzymania informacji dodatkowych na temat przetwarzania; 

d) żądania od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowości w ich danych osobowych, 

które są przechowywane; 

e) uzupełnienia danych osobowych, jeśli są one niepełne; 

f) przenoszenia danych – dotyczy danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

oraz w sytuacji, w której podstawą prawną przetwarzania jest wyraźna zgoda lub gdy dane są 

przetwarzane w celu realizacji umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy; 

g) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) dotyczących użytkownika w sytuacjach: 

• Kiedy dane nie są już potrzebne w związku z celem, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub 

przetwarzane, 

• Gdy osoba, której dane dotyczą wycofa wyrażoną zgodę, 

• W przypadku, gdy dane są w inny sposób przetwarzane niezgodnie z prawem; 

h) ograniczenia przetwarzania danych; 

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego:  

 

 

……………………………………………………………………….………. 

 


