
 
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  

dziecka (w tym jego wizerunku) w celu umożliwienia mu udziału w organizowanym 

wypoczynku, w celu promocji wypoczynku za pośrednictwem dowolnego medium, 

wykonania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej wypoczynku i w innych celach 

niezbędnych do realizacji wypoczynku, w tym zapewnienia bezpieczeństwa jego 

uczestnikom. 

 

 

 ……………..…………………………………………………………. 

 (czytelny podpis  

– brak podpisu oznacza brak zgody) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 aktualne będą poniższe 

informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie „Akademia 

Rozwoju Edukacji Kreatywnej” w Rybniku, zwane dalej Stowarzyszeniem: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji 

Kreatywnej” w Rybniku, ul. Gliwicka 257, 44-207 Rybnik. 

2. Stowarzyszenie wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 

drogą elektroniczną poprzez e-mail: stowarzyszenie.arek@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,            

a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez 

Panią/Pana zgody. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie rzeczowego wykazu akt,                  

a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 

przez okres ustalony na podstawie rzeczowego wykazu akt. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej 

wycofaniem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych podanych 

dobrowolnie, i jest Pani zobowiązana/Pan zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych, z wyjątkiem danych osobowych podanych dobrowolnie, jest brak możliwości skorzystania       

z półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie. 

9. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 


