Інформаційне зобов’язання у зв’язку з обробкою персональних даних учасників колонії та їх
законних представників/батьків:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Адміністратором персональних даних є Карітас Седлецької дієцезії (далі: «Адміністратор»), що
знаходиться за адресою: вул. Будівництво 1, 08-110 Седльце. З Адміністратором можна зв'язатися
письмово звичайною поштою за адресою: вул. Будовляна 1, 08-110 Седльце або електронною поштою:
Siedlce@caritas.pl.
Адміністратор призначив уповноваженого із захисту даних – Анджея Рибуса-Толлочко, з яким можна
зв’язатися за такою адресою електронної пошти: rodo.siedlce@caritas.pl
Персональні дані обробляються на основі Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради
від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких
даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загального регламенту захисту даних) , Закону від
24 листопада 2017 року про пакетні подорожі та пов’язані туристичні послуги, Закону від 29 вересня 1994
року про бухгалтерський облік та Закону від 23 квітня 1964 року про цивільні Код.
Обробка персональних даних учасника колонії відбувається у відносинах з:
a) з публікацією зображення, тобто фотографій і записів на веб-сайті Адміністратора, в соціальних
мережах, розміщенням їх у приміщенні Адміністратора, публікаціями в газетах, періодичних
виданнях, періодичних журналах, папках, електронних виданнях, інших веб-сайтах, виставках тощо.
- ст. 6 сек. 1 л. a GDPR - дані оброблятимуться до моменту відкликання згоди, а потім відповідно до
положень архівування;
b) участь в колонії, організованій Адміністратором, в тому числі обробка даних про стан здоров'я - ст. 6
сек. 1 л. c GDPR, ст. 9 сек. 2 літ. g GDPR - дані оброблятимуться протягом 5 років після закінчення
колонії;
c) встановлення, розслідування або захист позовів - ст. 6 сек. 1 л. f GDPR - дані зберігатимуться
протягом 3 років після закінчення колонія.
Обробка персональних даних батьків / законних опікунів відбувається:
a) участь Вашої дитини/підопічного в колонії, організованій Адміністратором – ст. 6 сек. 1 освітлений.
b GDPR - дані оброблятимуться протягом 5 років після закінчення колонії;
b) встановлення контакту у зв'язку з перебуванням вашої дитини/підопічного в колонії - ст. 6 сек. 1 л. f
GDPR - дані оброблятимуться до завершення колонії;
c) встановлення, розслідування або захист позовів - ст. 6 сек. 1 л. f GDPR - дані зберігатимуться
протягом 3 років після закінчення колонія.
Персональні дані не надходять від третіх осіб.
Адміністратор не має наміру передавати дані третім країнам чи організаціям міжнародним.
Адміністратор передаватиме персональні дані іншим особам лише на підставі положень законодавства
або на підставі укладених угод про обробку даних особистих.
Ви маєте право:
a) вимагати доступу до персональних даних, виправлення, видалення чи обмеження обробки;
b) об'єкт обробки, а також право на передачу дані;
c) відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка здійснювалася
на основі згоди до її відкликання;
d) подати скаргу на дії Адміністратора Голові Управління захисту даних Особистих.
Надання персональних даних є обов'язковим. Ненадання персональних даних перешкоджає
використанню послуг Адміністратора. Надання персональних даних щодо зображення є добровільний.
Адміністратор не передбачає автоматизованого прийняття рішень.

Я ..............................................даю свою згоду на:
 за обробку Адміністратором зображення моєї дитини / підопічного
………………………………………………………………………………
_
/ дата /
/ підпис офіційного опікуна або
учасника табору, якщо йому
виповнилося 16 років
Я ознайомився з інформацією про обробку персональних даних мене та моєї дитини.
………………………………………………………………………………
_
/ дата /
/ підпис опікуна правовий

