KLAUZULA INFORMACYJNA
dla uczestników Obozu Baletowego 2022

Organizatorem Obozów Baletowych w terminach 02-09.07.2022, 15-22.07.2022
oraz 20-27.08.2022 roku jest Niepubliczna Pozaszkolna Specjalistyczna Placówka
Oświatowo-Wychowawcza Edukacja Artystyczna Dzieci.
Obozy Baletowe zostały zarejestrowane w bazie wypoczynku prowadzonej przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz zgłoszone do Kuratorium Oświaty.
1.

Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby organizacji
wypoczynku jest NPSPO-W Edukacja Artystyczna Dzieci
z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 64 w Krakowie.

Nr telefon kontaktowego 504 676 955.
Korespondencję można przesyłać mailem na adres info@edukacjaartystyczna.pl
2.

Dane osobowe uczestników obozu są przetwarzane w celu realizacji
wypoczynku na Obozie Taneczno-Narciarskim zgodnie z regulaminem
obozu.

3.

Karta kwalifikacyjna obozu w której zawarte są dane osobowe jest zgodna z
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca
2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci
i młodzieży.

4.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie klasyfikacyjnej jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

5.

Wypełnienie i podpisanie karty kwalifikacyjnej jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
wypoczynku dziecka.

6.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt. 2 oraz spełnienia obowiązku archiwizacyjnego
wynikającego z przepisów prawa.

7.

W ramach realizacji programu obozu przewidujemy robienie zdjęć
i nagrywanie krótkich filmików z pobytu dzieci. Zdjęcia i filmy jak co roku

planujemy umieścić na stronie Edukacji Artystycznej Dzieci
i naszym profilu na Facebooku.
W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w postaci wizerunku.
8.

9.

Czas przechowywania państwa zgody, oraz samych materiałów
fotograficznych lub filmowych jest związany z realizacją celu pkt. 2 oraz
archiwizacją, stanowiącą dorobek artystyczny NPSPO-W Edukacji
Artystycznej Dzieci.
Informujemy, że mają państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, zaprzestania przetwarzania, oraz jeżeli jest to możliwe
usunięcia ich.

10.

Przysługuje państwu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

11.

Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną NPSPO-W Edukacji
Artystycznej Dzieci. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były
przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, nie zostały przekazane
nieupoważnionym oraz przypadkowym osobom.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka – wizerunku tylko dla
wyżej wymienionych celów, związanych z realizacją wypoczynku.

Kraków, dnia……………………....………….

…………………………...……………………
Podpis Rodziców lub Opiekunów Prawnych

