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Szanowni Panstwo,
Zgodnie z arL. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie
danych, tzw. RODO) informujemy, i2 realizacja celow publicznych, ktore N4czq
lub bgdq lqczyly wymaga przetwarzania Panstwa danych osobowych. Bez ich
przetworzenia realizacja obowiqzkow Domu Wczasow Dziecigcych
w Wygoninie i innych zadan nie bqdzie mo2liwa.

W zwiqzku z powylszym, aby zapewnic Panstwu kontrolg nad sposobem
wykorzystania Panstwa danych osobowych, informujemy, 2e:
'1. Administratorem Pafrstwa danych osobowych

w Wygoninie z
e-mail:

siedzibq

w

jest Dom Wczasow Dzieciqcych
Starej Kiszewie 18, 83-430 Stara Kiszewa,
,

tel.: 58 687 63 67.

2. W sprawach zwiqzanych z Paistwa danymi proszq kontaktowac sig z
I nspektorem Ochrony Danych, e-mail. dwd.wygon in@powiatkoscierski. pl

3. Dane bgdq przetwarzane w celu dokumentowania przebiegu dzialalnoSci naszej
placowki oswiatowej na podstawie:

a) rozporzqdzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
pzez publiczne przedszkola, szkoly i placowki dokumentacji przebiegu
nauczania, dzialalnoSci wychowawczej

i

opiekunczej oraz rodzajow tej

dokumentacji (Dz. U. 2017 , poz. 1646)

b) rozporzqdzenia MEN z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci
mlodzie2y (Dz U 2016 poz.452).
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Dyrektor Domu Wczasow Dzieciqcych w Wygoninie informuje, 2e przetwarzaniu
bgdq podlegaty nastqpujqce dane osobowe:

;
/
/
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/
/
/
/

imiQ lub imiona i nazwisko uczestnika,

imiona i nazwiska rodzicow uczestnika
dala i miejsce urodzenia uczestnika,
adres zamieszkania oraz zameldowania rodzicow uczestnika,
PESEL uczestnika
lnformacje o stanie zdrowia uczestnika,
lnformaciQ kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie
trwania wypoczynku oraz o chorobach pizebytych w jego trakcie,
lnformacje i spostrzeienia wychowawcy wypoczynku dotyczqce uczestnika.

5. Dane mogq zostac przekazywane do nadrzqdnych jednostek, ktore

sprawujq

nadzor nad placowkq oswiatowq oraz innych podmiotow, w tym do: jednostki

samorzqdu terytorialnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, przychodni
lekarskiej,
zgodne z.

a) ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oswiatowel Q2.U.2017,
po2.2159,2203)

b) ustawy z dnia 14 122016 r. Prawo O6wiatowe (Dz. U.2017, poz.59, 949,
2203).

6. Dane osobowe przetwarzane przez placowkg oswiatowq bqdq przechowywane
prze okres dluzszy niz 5latzgodnie z ustawq 2dnia14.07.1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.2018, poz.217)

7.

Przysluguje Panstwu prawo do: bycia informowanym o operacjach
przelwarzania, dostqpu do swoich danych osobowych, sprostowania danych,
usuniqcia danych, ograniczenia przelwarzania danych, przenoszenia danych
orcz sptzeciwu.

8. Przysluguje Panstwu prawo skargi do Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku braku zgody z politykq ochrony danych osobowych prowadzonq
pzez Dom Wczasow Dzieciqcych w Wygbninie.

9.

Panstwa dane NIE BEDA przekazywane do panstw trzecich

i

organizacji

miqdzynarodowych.
10. Dane NIE BEDA przelwarzane w sposob zautomatyzowany.
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1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencjq ich
niepodania bqdzie brak mozliwoSci udzialu dziecka w turnusie.

Z powa2aniem
Dyrektor Domu Wczasow Dzieciqcych w Wygoninie

Andrzej Szala

