
Klauzula informacyjna  

Współorganizacji Gminnych Półkolonii Z PROFILAKTYKĄ NA „TY”. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 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), 

informuje Pana/Panią, że: 

1. Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych, 

uczestników półkolonii będą Partnerzy: 

Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach z siedzibą przy 

ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota reprezentowana przez Kierownika 

 

Gminne Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Czystej 1a, 86-005 Białe Błota, 

reprezentowane przez  Dyrektora, 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach z siedzibą przy  

ul. Zabytkowej 5, 86-005 Przyłęki reprezentowana przez Dyrektora 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie z siedzibą przy ul. Wierzbowej 2,  

86-065 Łochowo reprezentowana przez Dyrektora 

 

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach z siedzibą przy  

ul. Centralnej 27, 86-005 Białe Błota reprezentowana przez Dyrektora 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Betonowej 1a,  

86-005 Białe Błota reprezentowany przez Kierownika 

 

2. Dane kontaktowe do  Inspektora ochrony danych Arnold Paszta mail: 

arnold.partner@gmail.com.  

3. Dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, 

edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w ramach pobytu dziecka na półkoloniach stosownie do 

Porozumienia o współorganizacji Gminnych Półkolonii Z PROFILAKTYKĄ NA 

„TY”. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych jest zależna od tego, w jakim celu będą one 

przetwarzane. I tak, podstawą przetwarzania będzie: 

a) zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO): 

• w związku z zawartą umową uczestnictwa dziecka w organizowanych przez nas 

półkoloniach. 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): 

• w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem obowiązków 

wynikających przepisów prawa – w szczególności dotyczących organizacji 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  

b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO): 

• w zakresie przetwarzania danych osobowych mającym na celu zapewnienie opieki 

i bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii przebywającym na terenie placówki. 



5. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie rekrutacji na półkolonie, wymogiem ustawowym 

celem zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne aby dziecko mogło uczęszczać na 

półkolonie. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres trwania wypoczynku, a następnie przez okres 5 

lat od dnia zakończenia wypoczynku.   

7. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

8. Dane osobowe będą udostępniane Partnerom oraz podmiotom na podstawie prawa 

powszechnego.  

9. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 

a) zawarcie i realizacja umowy, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo 

do przenoszenia danych do innego administratora; 

b) wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

c) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania 

dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

10. Ponadto  masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych. 

11. W przypadku naruszenia  przetwarzania  danych osobowych to przysługuje  prawo do złożenia 

skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl). 
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