
Klauzula informacyjna- karta kwalifikacyjna oraz wizerunek uczestnika wypoczynku 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz uczestnika wypoczynku jest OSiR 

Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mieszka Starego 6- 

Organizator wypoczynku. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w OSiR Świebodzice Sp. z o.o. - 

iod@osir.swiebodzice.pl., tel. 74 666 96 20. 

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz uczestnika wypoczynku przetwarzane będą na potrzeby 

organizacji, przeprowadzenia, dokumentowania „Sportowej półkolonii” organizowanej 

przez OSiR, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnikom 

wypoczynku na podstawie Art.6 ust. 1 f oraz art. 9 lit. b. (RODO), natomiast dane 

osobowe dotyczące wizerunku przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody zgodnie 

z  Art. 6 ust.1 lit. a (RODO). 

4. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani oraz uczestnika wypoczynku mogą być inne 

osoby (Kierownik wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy, itp.), którzy zostali 

upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych.  

5. Dane osobowe dotyczące wizerunku w postaci zdjęć publikowane będą na stronie 

internetowej OSiR, profilu społecznościowym (facebook) Administratora oraz na stronie 

internetowej, w mediach społecznościowych podmiotów współpracujących z OSiR (tj. 

Gmina Świebodzice, Gazeta Świebodzic, Dziennik Wałbrzych, Telewizja internetowa).  

6. Pani/Pana dane osobowe oraz uczestnika wypoczynku będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz  

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast 

dane dotyczące wizerunku przetwarzane będą do czasu wycofania zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestnika wypoczynku 

posiada Pani/Panu prawo do żądania od OSiR Świebodzice Sp. z o.o. dostępu do danych, 

ich sprostowania, usunięcia (dot. wizerunek), ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania,  poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres:  

sekretariat@osir.swiebodzice.pl lub iod@osir.swiebodzice.pl.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych.  

9. Pani/Pana dane oraz uczestnika wypoczynku nie będą przekazywane do państw trzecich. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 

obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, niepodanie danych może skutkować 

brakiem możliwości uczestniczenia w wypoczynku.  

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

(wizerunek), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/ łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych. 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica (imię i nazwisko) 
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