
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH      

PÓŁKOLONIE W CENTRUM ROZWOJU COM-COM ZONE KOZŁÓWEK           

Zgodnie z  rozporządzeniem 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),
(RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą w Krakowie, ul. Długa
42, 31-146 Kraków, NIP: 6762266260, Telefon: +48 12 632 11 88, e-mail: sekretariat@siemacha.org.pl
2. Informujemy, że Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-
mail: iodo@siemacha.org.pl.
3. Stowarzyszenie  SIEMACHA  przetwarza  dane  osobowe  wyłącznie  na  określonej  podstawie  oraz  w
celach,  dla  których  zostały  przekazane  oraz  bezpośrednio  związanych  z działalnością.  Com-Com  Zone
Kozłówek będzie przetwarza
4.  dane  osobowe  w  celu  realizacji  usług  organizacji  półkolonii,  organizacji  oraz  prowadzenia  zajęć
sportowych,  edukacyjnych  i  rekreacyjnych.  Podanie  danych  osobowych  Pani/Pana  oraz  dziecka jest
dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przyjęcia uczestnika wypoczynku, brak podania danych spowoduje
niemożność udziału dziecka w półkolonii. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a. zawarcie oraz realizacja umowy (regulamin) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
b. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:  zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony

osób i mienia, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w
bezpośrednim jego otoczeniu, w celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy,
ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, realizacji marketingu bezpośredniego
– w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani chęć otrzymywania wiadomości za pomocą środków komunikacji w
celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferowanych usług. 

c. wypełnienie prawnego obowiązku oraz ochrony zywotnych interesow osob, ktorych dane dotyczą (art. 6
ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 ust. 1 lit d) RODO lub art. 9 ust. 2 lit c) RODO), w sytuacjach tego wymagających, a
zaistniałych na terenie CSK, w szczegolności, gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy.

d. dobrowolnie wyrażona zgoda (art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO).  W celu  przetwarzania danych osobowych w
postaci  wizerunku  w  celu  publikacji  zdjęć  i  materiałów  filmowych  w  mediach  np.  Facebook,  strona
internetowa – w celu promocji działalności Stowarzyszenia SIEMACHA lub w odrębnym celu wynikającym
bezpośrednio z treści zgody na przetwarzanie danych. 

5. Dane są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz uzasadniony
prowadzoną współpracą, a także przepisami prawa, ze systematyczną kontrolą oceny ich przydatności oraz
rozpatrywaniem wniosków osób, których dane dotyczą.

6. Zakres  przysługujących  Pani/Panu  praw  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  zależy od  podstawy
prawnej ich przetwarzania:

a) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

b) We  wskazanych  w  RODO  przypadkach  ma  Pani/Pan  również  prawo  do  żądania  usunięcia  danych
osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

c) W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną
sytuacją.

d) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo wnieść
sprzeciw w dowolnym momencie.

e) W przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b)
RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
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f) Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może w każdym momencie wycofać
tę  zgodę.  Podanie  danych  osobowych  w  ramach  wyrażonej  zgody  ma  charakter  dobrowolny.
Wycofanie zgody  nie  wpływa na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wniosek  dotyczący  realizacji  praw  podmiotów  danych  można  złożyć kontaktując  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@siemacha.org.pl. lub pod adres ul. Długa 42, 31-146 Kraków
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

7. Realizacji żądań i wniosków osoby, której dane dotyczą w zakresie wskazanym w ust. 5 powyżej, zostanie
podjęta niezwłocznie, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoba,  której  dane dotyczą ma również  prawo wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Administrator  może  przekazywać  dane  osobowe  podmiotom  przetwarzającym  działającym  w  imieniu
Administratora np. usługi IT – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem,
od  których  wymagane  jest  zachowanie  poufności,  bezpieczeństwo  informacji  oraz  stosowanie
odpowiednich środków ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym
do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością Stowarzyszenia SIEMACHA nie
będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

10. Administrator  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  pełnej,  adekwatnej  i  skutecznej  ochrony  danych
osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zwartych w karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku należących do danych osobowych szczególnej kategorii, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a
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 (dalej:  RODO).  Ponadto  oświadczam,  iż
zapoznałam/em  się  z  informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Stowarzyszenie
SIEMACHA oraz przysługującymi mi prawami względem ochrony moich danych osobowych. 

...................................................................................

Imię i Nazwisko (rodzica/opiekuna prawnego) / Imię i Nazwisko (dziecka) 

...................................................................................

Miejsce, data oraz czytelny podpis

Oświadczenie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz na przewarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz nieodpłatne, wielokrotnie, nieograniczone terytorialnie i
czasowo  rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka  pochodzącego  ze  zdjęć  lub  nagrań  (powstałych  w
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ramach  realizowanych  wyjazdów,  wydarzeń,  zajęć,  projektów,  konkursów  lub  uroczystości)  w  celach
promocyjnych, informacyjnych oraz reklamowych Stowarzyszenia SIEMACHA, oraz jego publikację w mediach
społecznościowych  w  szczególności  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  SIEMACHA  oraz  profilu
społecznościowym Facebook. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie  art. 6  ust. 1 lit.  a)  RODO w
postaci  wizerunku dziecka pochodzącego ze  zdjęć  lub  nagrań w celach promocyjnych,  informacyjnych oraz
reklamowych Stowarzyszenia SIEMACHA, oraz jego publikację w mediach społecznościowych w szczególności na
stronie  internetowej  Stowarzyszenia  SIEMACHA  oraz  profilu  społecznościowym  Facebook.  Niniejsza  zgoda
posiada  charakter  dobrowolny.  Ponadto  oświadczam,  iz  zapoznałam/em  się  z  informacją  dotyczącą
przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie SIEMACHA oraz przysługującymi mi prawami względem
ochrony moich danych osobowych. 

...................................................................................

Miejsce, data oraz czytelny podpis 

Chciałbym/Chciałabym  otrzymywać  wiadomości  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  w  celu
przesyłania  mi  informacji  marketingowych dotyczących  produktów  oraz  usług  oferowanych  przez
Stowarzyszenie  SIEMACHA.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  sprzeciwu  na  przetwarzanie  danych  w  celu
zaprzestania stosowania marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie,  w sposób opisany w klauzuli
informacyjnej.  

...................................................................................

Miejsce, data oraz czytelny podpis 


