
Od  25 maja 2018 r. obowiązuje 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
(określane  popularnie  jako  „RODO”)  i  w  związku  z  tym chcemy poinformować  Państwa  w jaki
sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego.

1. Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego jest Harcerska
Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna "CICHOCIEMNI" z siedzibą w Brzegu Dolnym przy
ul. Wyspiańskiego 6/19, 56-120 Brzeg Dolny. 
Z administratorem można się kontaktować:
 listownie, na adres:  Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna 

"CICHOCIEMNI" ul. Wyspaińskiego 6/19, 56-120 Brzeg Dolny; 
 za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: cichociemni-ho@wp.pl;
 telefonicznie, pod numerem telefonu: 501 73 25 14

2. Wszystkie  dane  osobowe  udostępniane  przez  Państwa  są  przetwarzane  w  celu
zakwalifikowania Państwa dziecka/podopiecznego na obóz harcerski pod namiotami dla dzieci
i młodzieży pod nazwą Harcerska Akcja Letnia – Wielka Gra Terenowa "KROKODYL XXIX"
oraz w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem tego obozu.

3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane na podstawie art.6
ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.b RODO. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze,  a
wynikającego z dwóch aktów prawnych wymienionych poniżej:
 Ustawa 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz.U. 2017 poz. 2198 tekst jednolity).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r., poz. 452)

4. Do danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą mieli dostęp: Sztab
Naczelny  Harcerskiej  Organizacji  "CICHOCIEMNI",  komendant  obozu  i  wychowawcy  podczas
trwania  obozu.  Dane  będą  udostępniane  na  mocy odpowiednich umów Firmie  Ubezpieczeniowej
(obowiązek ubezpieczenia NNW dla uczestników wypoczynku), a także do wglądu podczas kontroli
Kuratorium Oświaty, Sanepidu, bądź innego organu kontroli.  W przypadku konieczności udzielenia
pomocy medycznej Państwa dziecku/podopiecznemu dane osobowe będą udostępniane w jednostkach
ochrony zdrowia.  

5. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  organizator  wypoczynku  ma  obowiązek
przechowywania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku przez
5  lat.  Dane  osobowe  Państwa  i  Państwa  dziecka/podopiecznego  będą  więc  przechowywane  w
Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej "CICHOCIEMNI" przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku braku
dostępu do tych danych nie będziemy mogli zakwalifikować dziecka na obóz. 

7. Mają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości:.........................................................................................

                                                                     

....................................................                  ..........................................................................................
                 (Miejscowość, data)                                  (Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka, podpisy)


