
KLAUZULA INFORMACYJNA – „ZIMA W KORCZAKU” 2022 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ………………………………. …………………………… 

 

Informujemy, że: Data i podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego 
uczestnika  

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom 

Kultury im. J. Korczaka na os. Kalinowym 18 w Krakowie i są one podawane  

w celach wynikających z potrzeb zakwalifikowania kandydata i jego uczestnictwa  

w półkolonii organizowanej przez MDK. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – inspektor2@mjo.krakow.pl  

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa  

tj. do 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku. 

4. Podanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika  

wypoczynku jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest niezakwalifikowanie dziecka na półkolonię  

organizowaną przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie,  

os. Kalinowe 18. 

6. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku odbywać się 

będzie na podstawie Państwa zgody.  

7. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona 

na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Państwa oraz Państwa 

dziecka/podopiecznego, jeśli jest to konieczne w celu realizacji wypoczynku,  

następującym odbiorcom: ubezpieczycielowi ERGO Hestia. 

9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem  

przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do ich: usunięcia, sprostowania,  

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją  

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Oświadczam, że:     

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video dla celów promocyjno-reklamowych: na stronie internetowej 

www.mdkkorczak.pl, na fanpageu na Facebooku, w materiałach promocyjnych placówki. 

 

Podane dane osobowe są zgodne z prawdą  

 

 

 

 

Kraków, dnia ……………………………. 


