
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 RODO 

Klauzula informacyjna dla rodziców 

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Juliusz Pierwieniecki – właściciel firmy  

Kids&Active. Z Administratorem można kontaktować się listownie: 72-351 Pogorzelica, ul. Spokojna 10 

lub e-mailowo: julek.kidsactive@gmail.com 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Karolczuk – kierownik biura Kids&Active w Szczecinie,         

z którą można się kontaktować osobiście – w biurze przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie (obiekty 

Szczecińskiego Domu Sportu), telefonicznie 513-645-531 lub e-mailowo: biuro.kidsactive@gmail.com 

3. 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 celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym, w celu promowania działalności 

Organizatora Turystycznego. 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Organizatorze Turystycznym, w tym w związku z realizacją celów imprez 

turystycznych 

c. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia profilaktyki zdrowia podopiecznych, prowadzenia 

ewidencji uczestników na potrzeby tworzenia programów imprez turystycznych. 

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

infrastruktury informatycznej w biurze Kids&Active. 

5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić 

dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, co najmniej do końca roku kalendarzowego lub do czasu 

wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z 

wypełnianiem obowiązku prawnego przez Organizatora Turystycznego (pod warunkiem pełnego 

rozliczenia finansowego z Administratorem). 

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest 

wymogiem ustawowym. W celu wzięcia udziału podopiecznego/-ej w imprezie turystycznej są Państwo 

zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest 

dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność wykonania zamierzonego celu. 

Zapoznałem/-am się co potwierdzam  
własnoręcznym podpisem   
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