
 

Załącznik nr 1 do Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej zwanego RODO) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Uczniowski Klub Sportowy Dystans Niedźwiada 21-104 Brzeźnica Bychawska 123 
 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Jantar jest Pani: 

Mariusz Baranowski 

uks.dystans@gmail.com 
 

3. Dane osobowe uczestnika wypoczynku przetwarzane będą w celu organizacji półkolonii przez Uczniowski 
Klub Sportowy Dystans Niedźwiada  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b. RODO 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

6. Administrator danych oświadcza, że nie wykonuje profilowania danych o którym mowa w art. 34 RODO. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach wynikających z ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) 

          ………………………………………   
               podpis 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

 

Ja ………………………………….……………..,  PESEL…………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatną 
rejestrację fotograficzną oraz audio-video wizerunku mojego dziecka 
…………………………...……………………………………………………… uczestnika półkolonii realizowanych w terminie 
………………………….oraz nieodpłatne utrwalenie i archiwizację ww. materiału na nośnikach cyfrowych (w 
szczególności: CD, DVD) oraz na serwerach kontrolowanych przez Uczniowski Klub Sportowy Dystans 
Niedźwiada. Wyrażam również zgodę na nieodpłatne wielokrotne publiczne udostępnianie wizerunku 
mojego dziecka, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w materiałach informacyjnych i 
promocyjnych Uczniowski Klub Sportowy Dystans Niedźwiada 21-104 Brzeźnica Bychawska 123. 

 

               ………….………………………………
                   podpis   

ZGODA  NA  LECZENIE ORAZ  PODAWANIE  LEKÓW 

Wyrażam/ nie wyrażam zgody na podanie mojemu dziecku ……………………………………………………. leków: 

(przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i rozkurczowych) w doraźnych przypadkach podczas mojej 

nieobecności na półkolonii. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki znanych mi, a niepodanych chorób dziecka. 

…………………………………            ………….……………………………… 
 data                 podpis   


