
c.d karty uczestnika Ołbińskie lato   

I. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Stowarzyszenie Żółty Parasol 
przekazuje poniżej informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z 
realizacją projektu pod nazwą „Ołbińskie Lato” , współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław. 

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Żółty Para-
sol z siedzibą przy ul. B. Prusa 37/39, 50-317 Wrocław, KRS 00000317292, REGON 020865865, NIP 
8982148457.Może Pani/Pan się skontaktować ze Stowarzyszeniem w następujący sposób:listownie pisząc na adres: 
ul. B. Prusa 37/39, 50-317 Wrocław mailowo przez e-mail: biuro@zoltyparasol.org lub telefonicznie tel. +48 530 
239 756 bezpośrednio: ul. B. Prusa 37/39 we Wrocławiu. 

2. 2. Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenie Żółty Parasol wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Funkcję In-
spektora Ochrony Danych pełni Pani Joanna Warecka. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących 
Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować w 
następujący sposób:listownie na adres: ul. B. Prusa 37/39 we Wrocławiu przez e-mail: j.warecka@zoltyparasol.org  

3. 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Celem przetwarzania zebranych Danych Osobowych jest re-
alizacja działalności statutowej Stowarzyszenie Żółty Parasol, obejmująca organizację, rekrutację i promocję projek-
tu pod nazwą „Ołbińskie Lato współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław oraz upowszechnianie jego rezulta-
tów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane oso-
bowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasad-
nionych interesów realizowanych przez administratora w związku z realizacją zadania publicznego pn.: Ołbińskie 
Lato .Podanie Danych Osobowych i ich jest przetwarzanie jest niezbędne do organizacji zajęć statutowych w celu 
przedstawiania oferty, umożliwienia kontaktu, informowania o sprawach organizacyjnych, zmianach planów zajęć 
oraz informowania o ważnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w ramach jego działalności sta-
tutowej 

.5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres 5 lat 
od finansowego i rzeczowego zakończenia realizacji Ołbińskie Lato, zgodnie z umową dotacyjną zawartą przez Admini-
stratora. Dane te podlegają kontroli organów zewnętrznych w tym w szczególności uprawnionym przez Gminę Wro-
cław, współfinansującą projekt. 
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z prze-
twarzaniem danych osobowych:- dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobo-
wych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych 
osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej pod-
stawy prawnej przetwarzania, - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarza-
my Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby markelngu bez-
pośredniego,- przenoszenia swoich danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. - prawo dostępu do Pani/Pana danych 
osobowych,-prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych 
osobowych, - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.Aby skorzystać z powyższych 
praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 
powyżej).Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych mojego dziecka zgodnie z jej treścią.  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS OPIEKUNA  



Ja niżej podpisany/a na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszech-
nianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo przez Stowarzysze-
nie Żółty Parasol na potrzeby realizacji promocji działalności statutowej Stowarzyszenia.  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS OPIEKUNA  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z „RODO” i rozporządzeniem 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 rozporzą-
dzenie o ochronie danych), zawartych w karcie uczestnika w zakresie niezbędnym do organizacji zajęć, promocji, rekru-
tacji, działań promocyjnych oraz upowszechniania zajęć, realizacji i rozliczenia projektów, 
DATA CZYTELNY PODPIS  

* Niepotrzebne skreślić 

* Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocławwww.wroclaw.pl ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 


 Miejscowość, data                                                          podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

REGULAMIN UCZESTNIKA wydarzeń  w ramach Ołbińskie Lato 

- Organizatorem wydarzenia jest  Stowarzyszenie Żółty Parasol ,ul.B.Prusa 35-37, 
- Organizator nie odpowiada za zagubione i zniszczone mienie uczestników  (w tym ubrania, sprzęt elek-

troniczny, telefony komórkowe, itp.),  które uczestnicy mogą zabrać na wydarzenie wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 

- Organizator nie odpowiada za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestni-
ków wypoczynku. 

- Organizator na wypoczynek przyjmuje dzieci szkolne pow. 5 roku życia do ukończenia 7 lat.  
-

- Uczestnik wypoczynku 
- Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu nii 
- Uczestnik wypoczynku ma obowiązek: 
- uczestniczenia w zajęciach programowych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa (m.in. dot. Przepisy do-

tyczące COVID,  ruchu drogowego), a w razie spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i 
zdrowia innych, natychmiastowego informowania o zagrożeniu kadry kolonijnej, 

- natychmiastowym informowaniu prowadzącego  o złym samopoczuciu, chorobie lub innym ewentualnym 
wypadku, 

- przestrzeganie i wykonywanie poleceń prowadzącego zajęcia, 
- dbanie o czystość, porządek oraz mienie stanowiące wyposażenie , w miejscu prowadzenia zajęć oraz 

środkach komunikacji 
- Uczestnika wydarzenia  obowiązuje zakaz: 
- oddalania się do grupy   



- stosowania przemocy fizycznej oraz werbalnej w stosunku do innych uczestników kolonii oraz kadry kolo-
nijnej. 

- Rodzice/opiekunowie prawni 
- Warunkiem zapisu na  zajęcia  jest złożenie  wypełnionej karty uczestnika oraz wypełnienie oświadczenia 

o stane zdrowia dziecka. 
- W razie nagłego zachorowania lub innego zdarzenia losowego wykluczającego możliwość dalszego konty-

nuowania pobytu uczestnika na placówce wypoczynku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do nie-
zwłocznego odebrania go z placówki. 

- Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka ponoszą wyłączną odpowiedzialność, w tym również finansową, 
za szkody wyrządzone przez uczestnika kolonii organizatorowi lub innym uczestnikom kolonii i zobowią-
zani są do ich naprawienia.  

- Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają obowiązek odebrać dziecko każdego dnia bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć  .Istnienie możliwość samodzielnego powrotu uczestnika półkolonii z placówki wypo-
czynku do domu  na pisemny wniosek rodzica/opiekuna. W przypadku odbioru uczestnika półkolonii 
przez inną niż rodzic/opiekun pełnoletnią osobę bezwzględnie wymagane jest upoważnienie podpisane 
przez opiekuna ze wskazaniem osoby upoważnionej /imię, nazwisko, nr DO/ z podpisem notarialnie lub 
urzędowo poświadczonym. 

- W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywil-
nego .


