
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2  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 [RODO], informuję, że: 
1) administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych 

przez nas usług w ramach Imprezy turystycznej, jest Organizator Turystyki, tj.: Centrum Edukacji Wojciech Grabowski, 
ul. St. Moniuszki 16, 65-409 Zielona Góra, tel. kom. 501020544, w.grabowski@grabowski-edukacja.pl;  

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, daty urodzenia, numeru PESEL 
opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również 
dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczestników,  związanych z ich aktywnością w ramach Imprezy 
Turystycznej (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń obozowych, zdjęcia z koncertów, filmy oraz nagrania z 
koncertów ); 

3) za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu 
na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu 
zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie Kierownikowi obozu oraz wychowawcy grupy, 
którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze 
względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa (np. opiekunowie na obozach, pielęgniarka, lekarz, osobie lub firmy 
zajmującej się wyżywieniem dzieci w trakcie obozu - w zakresie alergicznych nietolerancji pokarmowych). Poza tymi 
sytuacjami dane o stanie zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, wyłącznie w 
formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby te (np. wychowawca, 
opiekunowie) są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności; 

4) dane osobowe przetwarzane są: 

 w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji 
związanych z pobytem dziecka na obozie, funkcjonowaniem obozu oraz procesem edukacyjnym, 

 w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas usług turystycznych; 

 w celu objęcia uczestników obozu ubezpieczeniem, 

 w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; 
5) podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma 

charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych usług; 
6) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania umowy o świadczenie usług 

turystycznych, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem 
umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych oraz archiwizacyjnych; 

7) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich 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. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z 
brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług turystycznych; 

8) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż 
przetwarzanie przez Organizatora Turystyki Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak 
możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług turystycznych; 

10) nie stosujemy profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na 
profilowaniu. 

 
Ja niżej podpisana/y potwierdzam fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną Imprezy Turystycznej.  

 

 

 

 

……………………………………………… 

data i czytelny podpis przedstawicieli ustawowych 
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