KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
WYPOCZYNKU/OBOZU I ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ORAZ WYCHOWAWCÓW
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:
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Administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku/obozu organizowanego przez Centrum
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie oraz ich opiekunów prawnych i wychowawców jest Centrum
Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:
ul. Mazurska 40, 70-424 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@cmsmazurska.pl oraz telefonicznie:
91 488 52 88.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie możliwy jest pod
numerem tel. nr 91 85 22 093 lub adresem e-mail iod@spnt.pl
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj.
• na podstawie zgody udzielonej w karcie kwalifikacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia uczestnika, a także
• na podstawie zgody udzielonej na odrębnym formularzu na przetwarzanie wizerunku w celu utrwalania
wizerunku uczestników wypoczynku i publikowania ich wizerunku w materiałach informujących
o zorganizowanym wypoczynku, np. na stronie internetowej Administratora, fanpage’u na Facebooku
(informacje dot. wykorzystania wizerunku zostaną szczegółowo przedstawione na formularzu zgody);
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań organizatora wypoczynku na podstawie art.
92a i następnych ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
oraz wydanych na podstawie ww. ustawy rozporządzeń, w tym w celu zakwalifikowania uczestnika
do udziału w wypoczynku i jego realizacji.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora (np. kierownik wypoczynku,
wychowawcy, instruktorzy, itp.), podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania
obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów
przetwarzania.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wypoczynku oraz prawnie ustalony okres
archiwizacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli zgoda jest podstawą
przetwarzania), a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku
prawnego przez Administratora.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu zgłoszenia uczestnika do udziału
w wypoczynku są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością
przystąpienia do procedury zakwalifikowania uczestnika. Podanie danych udostępnionych na podstawie
zgody jest dobrowolne, ale brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu.
Administrator danych osobowych

