Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie wizerunku
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Art. 13 i 14 RODO informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników wypoczynku Półkolonie letnie 2019 jest Fundacja PGE Energia Ciepła z siedzibą w 44-207 Rybniku, na ul. Podmiejskiej 43.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych oraz obowiązku informacyjnego można uzyskać pod adresem:
https://fundacjapgeenergiaciepla.pl/obowiazek-informacyjny-rodo. Kontakt w inspektorem ochrony danych możliwy
jest pod adresem: iodo@fundacjarybnik.pl
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawami przetwarzania danych osobowych są: zgoda na ich przetwarzanie - Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO – dotyczy
wizerunku uczestnika i organizacji oraz przeprowadzenia półkolonii; spełnienie obowiązku prawnie ciążącego na
administratorze – Art. 6 Ust. 1 Lit. c RODO - organizacja i przeprowadzenie półkolonii; prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora - Art. 6 Ust. 1 Lit. f RODO – promocja działań statutowych Fundacji PGE Energia
Ciepła; a także ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą - Art. 6 Ust. 1 Lit. d RODO – ubezpieczenie
uczestników.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator będzie przetwarzał następujące dane (dotyczy karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii):
a) Imię (imiona) i nazwisko uczestnika,
b) Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych uczestnika,
c) rok urodzenia uczestnika,
d) adres zamieszkania uczestnika,
e) adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych uczestnika,
f) numer telefonu rodziców/opiekunów prawnych lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego
uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku,
g) informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach
wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym,
h) istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na
co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary),
i) o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień dla tężca, błonicy, duru lub innych)
j) numer ewidencyjny PESEL uczestnika,
k) informacja kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku w czasie trwania wypoczynku
oraz o chorobach przebytych w jego trakcie,
l) informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku,
oraz (dotyczy prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora):
m) wizerunek,
a także (dotyczy ubezpieczenia):
n) imię i nazwisko uczestnika,
o) numer ewidencyjny PESEL uczestnika,
p) adres zamieszkania uczestnika.
ODBIORCY DANYCH
Dane mogą zostać udostępniane współorganizatorom półkolonii.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH BĄDŹ ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Fundacja PGE Energia Ciepła nie będzie przekazywać danych osobowych do państw trzecich bądź organizacji
międzynarodowych.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników półkolonii będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Karty kwalifikacyjne uczestnika półkolonii będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa krajowego
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży - 5 lat
od dnia zakończenia półkolonii), bądź prawa UE.
PRZEJRZYSTOŚĆ PRZETWARZANIA
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w Art.
22 Ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJE O PRAWACH
Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym, którzy podali dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dotyczy danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie
Art. 6 Ust. 1 Lit. a RODO.
g) do wniesienia skargi do PUODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klauzule zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii),
które są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratorze. Podanie ich jest
wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania w/w danych będzie brak możliwości uczestnictwa
w półkoloniach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, którego dane podaje. Oświadczam,
że sprawuję władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 13 rok życia.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku
mojego dziecka utrwalonego podczas uczestnictwa w Półkoloniach letnich 2019 jakąkolwiek techniką i na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Fundację PGE Energia Ciepła
z siedzibą w 44-207 Rybniku, na ul. Podmiejskiej 43. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo. Dla
potrzeb realizacji działań statutowych fundacji, wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby realizacji w/w celu oraz w celach
informacyjnych i promocyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje także wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronie fundacji oraz portalach społecznościowych). Posiadam
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane Art. 81 Ustawy z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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