WNIOSEK O SKIEROWANIE UCZESTNIKA NA OBÓZ ,,ZGRUPOWANIE KADRY ZAWODNICZEJ”

1.

INFORMACJA O ORGANIZATORZE OBOZU
a) Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie Polish Federation Air Power Athletics z siedzibą w Lublinie (dalej jako
Organizator), ul. Fabryczna 2/141, 20 – 301 Lublin, KRS 0000641366, NIP 9462663751, REGON 36571854200000
b)

Miejsce:
Park Rozrywki Julinek 1, 05-084 Leszno.
Park położony jest strategicznie, w pobliżu tras S7 i A2, tuż obok Leszna, sąsiadując z miejscowościami Kampinos i Granica,
zaledwie 36 km od Warszawy, 22 km od Żelazowej Woli i Brochowa, 34 km od Sochaczewa i 23 km od Modlina.
Treningi odbywać będą się na sali gimnastycznej w Parku Rozrywki Julinek z siedzibą jedynej w Polsce Państwowej Szkoły
Sztuki Cyrkowej.

c)

2.

Czas trwania
12-16 sierpień 2019

DANE UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

ADRES ZAMIESZKANIA (ULICA, NUMER, KOD
POCZTOWY)
PESEL UCZESTNIKA

DATA URODZENIA

TELEFON KONTAKTOWY

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW(opiekunów)
wraz z numerem kontaktowym w czasie
trwania wypoczynku
E-MAIL

MIASTO ORAZ NAZWA KLUBU, W KTÓRYM
TRENUJE UCZESTNIK

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na
co
uczestnik jest uczulony, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Nie dotyczy dorosłych uczestników) Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub
przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): tężec ………………….. błonnica ……………………. dur
…………………… inne ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie 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, s. 1), dalej zwane „RODO”.
Wobec powyższego Organizator Obozu przedstawia następującą informację wymaganą RODO i
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
I.

II.

III.

Administrator danych osobowych jest Stowarzyszenie Polish Federation Air Power
Athletics z siedzibą w Lublinie (dalej jako Organizator), ul. Fabryczna 2/141, 20 – 301
Lublin, KRS 0000641366, NIP 9462663751, REGON 36571854200000 jest
administratorem Twoich danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych proszę kontaktować się z nami pisemnie na adres: ul. Fabryczna
2/141, 20 – 301 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: biuro@pfapa.pl.
Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych. Organem nadzorczym w zakresie
danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli
uważasz że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. I
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe
w następujących celach:
1) dokonania i rozpoznania zgłoszenia Twojego uczestnictwa na organizowane przez
Organizatora Obozu oraz w celu nawiązania ewentualnego kontaktu z Tobą w związku z
organizacją Obozu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
2) prowadzenia rozliczeń związanych z organizacją Obozu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c RODO),
3) wykonywania innych obowiązków ustawowych spoczywających na Organizatorze
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4) archiwalnych (dowodowych) i rozliczeniowych dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych okoliczności wynikających z
przechowywanych informacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również wynika z określonych przepisów
prawa, zobowiązujących nas do przechowywania dokumentów i innych nośników,
zawierających Twoje dane osobowe,
5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) informowania o Obozie oraz relacjonowani jego przebiegu (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO).

IV.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe (w niezbędnym zakresie) możemy udostępniać
następującym kategoriom podmiotów: organy administracji w przypadkach
przewidzianych prawem, podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych i
zawieramy umowę o powierzenie przetwarzania, takim jak: dostawca usług IT, dostawcy
produktów i usług niezbędnych do organizacji Obozu, kancelaria prawna).

V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie
przekazujemy Państwa danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Nie stosujemy profilowania.

VI.

Okres przechowywania danych. Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO informujemy, iż:
Twoje dane osobowe zebrane i przetwarzane w związku z organizacją Obozu będziemy
przechowywać przez okres trwania Obozu oraz przedawnienia wszelkich roszczeń
przysługującym obu stronom w związku z organizacją Obozu, jak również przez okresy
wymagane przez przepisy prawa.

VII.

Twoje prawa:
Zgodnie z postanowieniami RODO (w przypadkach przewidzianych prawem), przysługuje
Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Usuniemy je, o ile
nie będzie obowiązujących nas podstaw prawnych do ich dalszego przetwarzania;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie
do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim
zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;
lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania
danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie drogą listowną pod adres ul. Fabryczna
2/141, 20 – 301 lub na adres e – mail: biuro@pfapa.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data, miejsce
Podpis

3.DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO
UDZIAŁU W WYPOCZYNKU Postanawia się:
[ ] zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
[ ] odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
..............................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………..
...............................……………….......................................................
(data)

(podpis organizatora wypoczynku)

4. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
MIEJSCU WYPOCZYNKU Uczestnik przebywał
............................................................................................................ (adres miejsca wypoczynku) od
dnia (dzień, miesiąc, rok) ...............…..... do dnia (dzień, miesiąc, rok) ................…....
....................................
......................................................................................
(data)

(podpis kierownika wypoczynku)

5. NFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

......................................................................................
(data)

(podpis kierownika wypoczynku)

6. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

......................................................................................
(data)

(podpis kierownika wypoczynku)

