
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 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…(Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. ), 

zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest 

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57 

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych w formie elektronicznej: oratoriumstwol@gmail.com 

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia – 

organizacji półkolonii letnich i zapewnienia ich uczestnikom bezpieczeństwa. 

4) Odbiorcami Pani/Pana (dziecka) danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, min. w związku z kontrolą realizacji zadania: Kuratorium 

Oświaty, Urząd Miasta Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, Kuratorium Oświaty, Powiatowa Stacja 

Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Podkarpackiego 

5) Dane osobowe (wizerunek dziecka w postaci zdjęć lub filmów) będą przetwarzane również w związku  

z prowadzoną promocją przedsięwzięcia realizowaną na terenie Placówki, na stronie internetowej 

Stowarzyszenia, poprzez Facebook oraz w mediach. 

6) Po okresie trwania półkolonii Pani/Pana (dziecka) dane osobowe przechowywane będą w celach 

archiwizacyjnych tj. przez okres w jakim Stowarzyszenie zobowiązane jest do rozliczania się z umów 

zawartych przez Stowarzyszenie z podmiotami finansującymi działalność Stowarzyszenia m.in.  

z Urzędem Miasta Stalowa Wola 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  

w dowolnym momencie – w przypadku danych zbieranych na podstawie wyrażonej zgody.  

Brak podania danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi 

prowadzenie działań na rzecz Pani/Pana (dziecka/dzieci). Dotyczy to również braku zgody na 

udostępnianie wizerunku Pani/Pana dziecka/dzieci: na stronie internetowej Stowarzyszenia,  

w mediach, poprzez Facebook czy też w siedzibie Stowarzyszenia.  

8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

9) Podanie danych w „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika” wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 

 


