
 

Klauzula Informacyjna dla uczestników półkolonii i ich przedstawicieli ustawowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, 
Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk, tel. 48 58 520 68 51, e-mail: biuro@ssm.gda.pl. 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych Elżbiety Nikiel E-mail: iod@ssm.gda.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  (Dz.U. 2016 poz. 452) oraz 
art. 6 ust 1 lit. a), c) i f) i art. 9 ust. 2 lit. a ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Dane osobowe kandydatów (i ich przedstawicieli ustawowych), którzy przystąpili do procesu 
rekrutacji i nie zakwalifikowali się do udziału w półkoloniach prowadzonych przez Gdański 
Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego, będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a po jej 
zakończeniu jeszcze przez czas 3 miesięcy.  

5. Dane osobowe kandydatów (i ich przedstawicieli ustawowych), którzy zakwalifikowali się do 
udziału w półkoloniach będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi 
i archiwalnymi. 

6. Administrator nie przetwarza danych osobowych z wykorzystaniem profilowania. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, w zakresie wynikającym z RODO 
oraz z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, przysługują prawa:  

a. dostępu do danych, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania; 

b.  usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której 
opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, z uwagi na szczególną 
sytuację, chyba, ze będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, 
nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 
obowiązującego prawa. 

8. Żądania realizacji praw należy kierować pisemnie, w korespondencji tradycyjnej lub doręczając 
żądanie osobiście, na adres Administratora (Al. Grunwaldzka 244 80-314 Gdańsk). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, 
a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do brania udziału w półkolonii organizowanej przez 
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. 


