
 

 
   
 
   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KOLONII 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: Rozporządzenie) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” przedstawia następujące 
informacje: 

Administrator 

danych 

Stowarzyszenie „Promyk” z siedzibą w Kwidzynie, ul. Pogodna 8, 82-500 Kwidzyn (Stowarzyszenie) 

Dane 

kontaktowe 

Z Administratorem można się skontaktować na adres poczty elektronicznej: biuro@stowarzyszeniepromyk.com.pl, 

telefonicznie: 608-028-753, 604-076-145 lub pisemnie: ul. Pogodna 8, 82-500 Kwidzyn. 

Inspektor 

Ochrony 

Danych 

W Stowarzyszeniu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres poczty elektronicznej: biuro@stowarzyszeniepromyk.com.pl lub pisemnie (na adres siedziby 

Stowarzyszenia). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kategorie 

danych 

Stowarzyszenie przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: 

1) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych), 

2) dane kontaktowe (np. adres, telefon, e-mail), 

3) dane audiowizualne (np. fotorelacja wykonywana podczas obozu), 

4) dane dotyczące potrzeb edukacyjnych, 

5) dane dotyczące stanu zdrowia (np. uczulenia, stosowana dieta), 

Źródło danych Dane Stowarzyszenie pozyskuje bezpośrednio od uczestnika kolonii, od rodziców bądź opiekunów prawnych. 

Cele 
przetwarzania 

oraz podstawa 

prawna 

przetwarzania 

Dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celach: 
1) podjęcia niezbędnych działań związanych z dopełnieniem formalności związanych z organizacją 

i uczestnictwem w wypoczynku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 

6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,  

2) podjęcia niezbędnych działań związanych z dopełnieniem formalności związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia uczestników wypoczynku – podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia  

3) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie w trakcie trwania wypoczynku - 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez Stowarzyszenie, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,  

4) promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie po zakończeniu wypoczynku - 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest wyrażona zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia.  

Okres przez 

który dane będą 

przechowywane 

Podane dane będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, 

w którym przepisy określone w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty nakazują 

przechowywać dane. 

Odbiorcy 

danych 

Dane przeznaczone są dla Stowarzyszenia oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:  

1) współpracownikom Stowarzyszenia,  

2) zatrudnionej kadrze kolonijnej,  

3) ubezpieczycielom,  

4) instytucjom określonym w aktach prawnych, na podstawie których, organizowany jest wypoczynek (m.in. 

Kuratorium Oświaty, Inspektor Sanitarny),  

5) Instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.  

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych to wszelkie czynności 

związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, 
powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza uczestnictwo w wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

Podanie danych osobowych uczestnika kolonii jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zakwalifikowania i skierowania 

uczestnika na wypoczynek, a w dalszej konsekwencji realizacji umowy i uczestnictwa w kolonii. W przypadku niepodania danych 

osobowych Stowarzyszenie zmuszone jest odmówić zakwalifikowania i skierowania uczestnika na wypoczynek. 
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