
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L
2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Studio Tańca DUET, ul.Powstańców Śląskich 108a, 01-466
Warszawa;

-  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·  wykonania realizacji  świadczeń związanych z uczestnictwem w obozie sportowo – rekreacyjnym na
podstawie art. 6 ust 1 pkt. a i b RODO

· zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika obozu sportowo – rekreacyjnego 

- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do Zakładów Opieki Zdrowotnej;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zakończenia obozu sportowo - rekreacyj-
nego;

-  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych
w przepisach RODO;

- przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;;

- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

- podanie przez Panią/Pania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem kwalifikacji uczest-
nika do udziału w obozie sportowo - rekreacyjnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa dziecka w obozie sportowo – rekreacyjnym; 

 KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  kwalifikacyjnej  uczestnika
obozu dla celów:
a)  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika obozu sportowo – rekreacyjnego;
 [    ] TAK     [    ]  NIE  
b)w celach marketingowych [    ] TAK     [    ]  NIE  
c) na publikacje wizerunku na stronie internetowej www.duetdance.pl, 
Fanpage FB https://www.facebook.com/StudioTancaDuetBemowo/, 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCr72sZ4nl8dDCXkF4phm-Xw
 [    ] TAK     [    ]  NIE  

przez  Studio  Tańca  DUET,  ul.Powstańców  Śląskich  108a,  jako  administratora  danych,  zgodnie  z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO).
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 ...............................................                                                                                                    ..................................................................

           data                                                                                                                                             podpis rodziców opiekuna/pełnoletniego
uczestnika wypoczynku
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