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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY  PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH DZIECI/MŁODZIEŻY 0RAZ  0PIEKUNÓW KORZYSTAJĄCYCH

Z SEZONOWEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

zgodnieĘartj3ustftust2RoworąąduniemparlamentuEU.r°Pe!Skteę°}_::!!..(.r.:.!:.°.ł.6./n6.]39n8.`:,n^łha^2,!o:ntentrn7łoan:°w]u6`5r::.s.;;:;:;-ci;;;;;;;i;;J-;z-nyc;;iwiąti{uz_pr::twar.zaniemd?n.y:hnosob_:r.C_h^.i.::P:anw::S::,O^b.O"d.:;eog"O::::Pływu

;;;.-c;i.;;;-c';;;;;;:;;l;niadyrekńygi/46/we(gwanymdalejRoworĘądŁenieRODO),infiormujemy,iż:

1. Administratorem Panimana danych osobowych Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej, ul. Piramowicza 1/2,
80-218 Gdańsk.

2.  Administrator  powołał  lnspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  numerem
t5e;a:;:ł%L:528g)ns;;:Wz:LL##Lżiep#ag:ES:a#-#w#anLzaŁnasnpyeckht°orseoĘo%C#ap%:ymc#:Lzanż

3.Panifl'anadaneosobowejakoosobykorzystającejzrezerwacji,noclegów,przetwarzanesąwcelu:
a)wypełnieniaobowiązkówprawnych(m.in.wynikającychzustawyz14grudnia2016r.Prawooświatowe,

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  2   1istopada  2015  roku  w  sprawie  rodzajów  i
szczegółowych  zasad  działania  placówek  publicznych,  warunków  pobytu  dzieci  i  młodzieży  w  tych
placówkach oraz wsokości  i  zasad odpłatności wnoszonej  przez  rodziców  za  pobyt  ich  dzieci w tych
placówkach) na podstawie art. 6 ust.  1  lit. c RODO - niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;

b)obsługirezerwacjiisprzedażyusługinoclegowej,wpełnieniaobowiązkumeldunkowego,zawarciamowi
J!:e:za!e#§i::J;io?co:#a3Ęn;;#?:c:#E#z:o#e|ż°#w'pm:edłn:i:Z#:%ac:%1łg:°+ł:{)Tb°w=oŁi;r%r:ob°:b3yi:ege:#o

wykonaniaumowy,którejstronąjestosoba,którejdanedotyczą,lubdopodjęciadziałańnażądanieosoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umoyy;

c)  ` dane  osobowe  gromadzone  przez  monitoring  w  celu  zapewnienia bezpieczeństwa  gościom  i  ochrony
mienia -podstawa prawna art. 6 ust 1  lit. c RODO;

d)Przetwarzaniedanychwykorzystywanychwcelachkontaktowychiinformacyjnychdrogąelektroniczną
odbywa  się za zgodą  gościa - podstawa prawna  art.  6 ust  1  lit.  a  RODO - zgoda  osoby,  której  dane
dotyczą;

e,gfo=z:;fn#pFZĘrwaag=s;aw#ągzanietin:epood:::Teewgegugi#;neyzgcoed;cgośkcę:thź#ecsĘe
w celu określonym w treści zgody.

4.?Eodraznył;tfnałnayzchm::u°sę°n?c:ehgjoe#?r&Ws°#ea!,eł:ngadkyz;r]zceht:łaer2°#en`dea8;:Xcohs:#ot#J;eh°oddT*W3s.ęm

podstawiezgodyosoby,którejdanedotyczą,podanieprzezPanią/Panadanychosobowychmacharakter
dobrowolny.

5:,,°Sji!ii;di:.:u;i;r:j:;Cijł?z!:EAgmi!g;:j:;i:::.i*:j:o;p;,j:r:i:p:o;:j;jrłątei3Fzae:p:::,;Ł8fpJłg#zaa::sziee:C:

6.Panifl'anadaneosobowebędąprzechowywaneprzezokresniezbędnyqorealizacjicelówokreślonychwpkt3,a
potymczasieprzezokresorazwzakresiewymaganymprzezprzepisypowszechnieobowiązującegoprawada,vFcr:pą#:„_ma;T#Ęa2c#aooĘhFegs%yzgł#r#oo%łŁjsa#u:ął;;:aępz:ne#ęmo:bętł:#c:,k:tgr::ło*pa=ngłzgaźnĘł;p[sam,

b)  w przypadku wyrażenia zgody -do czasu jej wycofania;
c)  w zakresie określonym przez prawo m.in. ustawę prawo oświątowe (art.  160 ust 2).

7. Może Pani/Pan skorzystać z następujących praw:

3}3Ła#3f:sżpąrdoas?:awd:::ęa##e:łi%}łnycchho°sS:bbo°#yycc#,;jeśi,daneznajdującesięwnaszymposiadmiu



są niedokładne lub niekompletne;
c)   prawa do usunięcia danych, jeśli dane nie sąjuż niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie

mamy podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
d)   prawa do ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art.18 RODO

lub do ich usunięcia zgodnie z art.17 RODO („prawo do bycia zapomnianym");
e)   prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn

związanych ze szczególną sytuacją -art. 21 ust.1 RODO.
8.    W przypadku, gdy pizetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwaizanie

danych osobowych (art. 6 ust. 1 1it a RODO), pizysługuje Pani/Panu prawo do cofiiięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofiiięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofiiięciem, z obowiązującym prawem.

9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego tj.  do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

10.  Administrator  nie  zamierza  przekazywać  danych  osobowych  do  państw  trzecich  lub  do  organizacji
międzynarodowych.  Pani/Pana  dane  nie  będą  również  podlegać  profilowaniu  lub  zautomatyzowanemu
przetwarzaniu danych .

-  ,.F.I.-.:-`-  -:

:`.T:{,iRSAr.....-:`J:L:-.\
•/rl.  lreny  t

• ,J  Gdańsk'  1

.ix  58  346  0;_ !1/2

`,`.'``   64


