
 

1 5  K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  - W Y C I E C Z K I      ( A R T .  1 3  R O D O )  

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest 
Kobierzycki Ośrodek Kultury z siedzibą w Kobierzycach (55-040) przy ulicy Ludowej 7. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez 
Ośrodek. 

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną i będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia zapisów i organizacji wycieczek przez Kobierzycki Ośrodek Kultury, w tym zapewnienie opieki dla 
uczestnika, organizacja transportu i organizacja odbioru dziecka.  

Zakres danych przetwarzanych przez Ośrodek obejmuje:  

a) Dane do zapisów na zajęcia - imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, rodzaj zajęć, rok 
szkolny, PESEL, 

b) Dane rodzica lub opiekuna prawnego ( imię, nazwisko, telefon, e-mail,) 
c) Sposób odbioru dziecka,  
d) Informacja o braku przeciwskazań zdrowotnych, informacje o stanie zdrowia istotne dla opieki nad dzieckiem. 
e) Dane do odbioru dziecka - dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka ( imię, nazwisko, seria i numer dowodu 

osobistego lub innego dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, telefon, e-mail), 
f) Dane do umowy - imię, nazwisko, PESEL, imię, nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer i data 

podpisania umowy, ksero karty dużej rodziny. 
Dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody. 

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 
ust. 1 lit. d RODO (w celu przetwarzania danych niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 
dotyczą, lub innej osoby fizycznej). 

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat po zakończeniu roku w którym zorganizowano wycieczkę, z 
uwzględnieniem przepisów prawa i okresu niezbędnego do dochodzenia praw Ośrodka. Okres ten może zostać 
wydłużony o czas niezbędny do zorganizowania trwałego usunięcia danych. 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
Ośrodek nie przekazuje Państwa danych osobowych do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego. Dane nie 
będą użyte do automatycznego profilowania osób, których dane dotyczą. 

Równocześnie informujemy, że mają Państwo prawo do kontroli treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez 
Ośrodek oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych w 
szczególności w przypadku, gdyby dane nie były już niezbędne do realizacji określonego celu, gdyby były przetwarzane 
do innych celów lub niezgodnie z prawem. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia 
przetwarzania wobec przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
administratora danych. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochronadanych@kultura-kobierzyce.pl, adres 
do korespondencji: Kobierzycki Ośrodek Kultury, ul. Ludowa 7, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem Inspektor Ochrony 
Danych. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia (imię i nazwisko dziecka)  

………………………………………………….. w celu zapewnienia odpowiedniej opieki podczas wyjazdów.  

……………………………………………………………. 

       (data i podpis rodzica bądź opiekuna prawnego) 


