
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek określony w 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (dalej: RODO), informuję że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P. Richi Ryszard Okuła 

zwany dalej Organizatorem Wypoczynku, adres: ul. Lipowa 18 , 15-427 

Białystok.  

2) Odbiorcą/ami Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku danych osobowych 

mogą być inne osoby (np. kierownik wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy, 

trenerzy itp.), którym na podstawie zawartej umowy powierzono obowiązki 

związane z organizacją wypoczynku.  

3) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą przekazywane 

do innych podmiotów oraz państwa trzeciego. (Uwaga! Organy publiczne, które 

mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane 

za odbiorców).  

4) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe będą przechowywane 

przez okres realizacji wypoczynku oraz prawie ustalony okres archiwizacji  

(3 lata).  

5) Ma Pani/Pan prawo żądać od Organizatora Wypoczynku:  

1. Dostępu do swoich danych osobowych.  

2. Sprostowania swoich danych osobowych.  

6) Jeżeli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku 

danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą podlegały 

zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora 

Wypoczynku, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

Zapoznałem się dnia ……………………… 

….……………………………………………. 

(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



 

Oświadczam, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wakacjach 

w Centurm Tenisowym Richi . 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji  

w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej 

o hospitalizacji zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala. 

 

….……………………………………………. 

(data) 

….……………………………………………. 

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

….……………………………………………. 

(data) 

….……………………………………………. 

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku w opracowaniu materiałów 

promocyjnych Centrum Tenisowe Richi i dokumentacji multimedialnej oraz na 

umieszczanie wizerunku na stronie internetowej www.centrumtenisowerichi.pl, na 

portalach społecznościowych „Centrum Tenisowe Richi, a także w siedzibie Centrum 

Tenisowe Richi. 

….……………………………………………. 

(data) 

….……………………………………………. 

(podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

Proszę podać adres e-mail: …………………………………………………………………. 


