
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestnika półkolonii jest Fundacja Primus z siedzibą 

przy ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa. 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i 

opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia.  

4) każdy Rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

5) Rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

Klauzula informacyjna dla Osób uprawnionych do odbioru dzieci 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika 

Zoltána Baló 1, (01-793) Warszawa, 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

4) każdy rodzic/opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka posiada prawo do 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

odwołania uprzednio udzielonej zgody 

5) rodzic/opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka ma prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego  

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

 

 



Klauzula zgody 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uczestnika wypoczynku. 

 

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

(miejscowość i data)                                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika półkolonii w mediach (na www i na facebooku) 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych mojego dziecka 

……………………………………………..……………………… do celów budowania pozytywnego wizerunku 

Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 

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

(miejscowość i data)                                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

 


