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Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej przepisami
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. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), zwanego dalej: „RODO”, a także z faktem, iż uczestnictwo
Państwa dzieci w wypoczynku letnim wiąże się z koniecznością przetwarzania przez Organizatora
wypoczynku szeregu danych osobowych Państwa i Państwa dzieci, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO,
poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora wypoczynku danych,
a także przysługujących Państwu uprawnieniach:
1. Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka – uczestnika wypoczynku,
w szczególności zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych (karta kolonijna – kwalifikacyjna) jest
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, zwana dalej: Organizatorem wypoczynku
dane kontaktowe: Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała,
e-mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl, tel./fax. : 734 176 648, 33 8191203
2. Przedstawiciel administratora danych: nie dotyczy
3. Inspektor ochrony danych: ks. Mateusz Kierczak
dane kontaktowe inspektora danych osobowych Organizatora wypoczynku: ul. Żeromskiego 5a, 43-300
Bielsko-Biała, e-mail: inspektor@diecezja.bielsko.pl, tel. 734 176 638
4. Podstawa prawna przetwarzania:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku tzw. danych wrażliwych: art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 92k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dodany
ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015 poz. 1629) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie prawnie uzasadnionych: ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
5. Cele przetwarzania:
Dane będą przetwarzane w celu:
1) zakwalifikowania do udziału w wypoczynku dla dzieci,
2) organizacji, realizacji i przeprowadzenia wypoczynku dla dzieci ,
3) promocji działalności Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,
4) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia dziecka podczas wypoczynku letniego.
6. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych oraz danych uczestnika wypoczynku mogą być inne osoby bądź podmioty,
wykonujące obowiązki i zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji, organizacją, realizacją
i przeprowadzeniem wypoczynku dla dzieci, zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku
oraz związane z promocją działalności Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (tj. w szczególności osobom

upoważnionym przez Organizatora wypoczynku: współpracownikom i pracownikom Organizatora,
kadrze kolonijnej i medycznej, innym upoważnionym odbiorcom, w tym: właścicielom ośrodków
kolonijnych, ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi księgowe, podmiotom,
które świadczyć będą usługi związane ściśle z organizacją i przeprowadzeniem wypoczynku letniego, np.
kulturalno-oświatowym lub sportowym), a także instytucjom które z mocy prawa mogą żądać
przekazania danych.
7. Przekazanie danych do państwa trzeciego
Państwa dane oraz dane uczestnika wypoczynku nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Organy
publiczne, które mogą otrzymać Państwa dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie
z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
8. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe uczestników przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 6
ust. 1 lit. c oraz 9 ust. 2 lit. a RODO będą przechowywane przez czas przeprowadzenia kwalifikacji
i realizacji wypoczynku letniego, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać te dane tj.
następne 5 lat - czas określony w art. 92 h ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
dodany ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015 poz. 1629).
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe uczestników przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą
Mają Państwo prawo do żądania od Organizatora wypoczynku:
- dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
- sprostowania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
a ponadto macie Państwo prawo do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
lub art. 9 ust. 1 lit. a RODO) w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO,
- przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa lub uczestnika wypoczynku danych osobowych jest
nieprawidłowe, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji wypoczynku dzieci. Niepodanie danych
spowoduje brak możliwości udziału uczestnika w organizowanym wypoczynku.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe uczestnika wypoczynku nie będą podlegały
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Organizatora wypoczynku, w tym
profilowaniu.

