
 

*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie należy mieć przy sobie podczas odbioru dziecka.  

Oświadczam, że moje dziecko   …..………………………………………………………………………..……………………..   
                                                                                                     (imię i nazwisko dziecka)  

z półkolonii/obozu/rejsu/kursu/szkolenia* odbywających się w dniach    ……………….……………..…………… 
                                                                                                                                                                        (data)  

odbierać będzie  ….….………………………………………………………………..………………………………………….……… 
                                                                                  (imię i nazwisko osoby odbierającej) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                     (seria i numer dowodu osobistego osoby odbierającej) 

 

.………………………………………………..…                                                                ……………………………………………… 

    (data i podpis prawnego opiekuna)                                                                                  (data i podpis osoby odbierającej) 

 

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
(Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych jest dyrektor Centrum Żeglarskiego 
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 kod pocztowy 70-800,  
tel. +48 91 4660 844, e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie możliwy jest pod adresem 
email iod@centrumzeglarskie.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań związanych  
z działalnością Centrum. 

4. Kategorie przetwarzanych danych: Pani/Pana/Uczestnika: imię, nazwisko, telefon, seria i nr dokumentu 
tożsamości. 

5. Odbiorcami Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych będą kierownik wypoczynku, opiekunowie 
wypoczynku, instruktorzy prowadzący zajęcia. 

6. Pani/Pana/Uczestnika dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim  
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przechowywane będą do końca roku kalendarzowego w którym 
została zorganizowana impreza żeglarska. 

8. Posiada Pani/Pan/Uczestnik prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu/Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

10. Podanie Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. 

11. Pani/Pana/Uczestnika dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


