
KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr 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 - 

informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana małoletniego 

dziecka jest Fundacja „Invictus” z siedzibą w Kielcach (25-510) przy ul. Piotrkowskiej 12 lok. 805, KRS 

0000402164. 

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana małoletniego dziecka przetwarzane będą 

w celu wykonania umowy- uczestnictwa dziecka w obozie sportowym MJSCAMP, na podstawie 

przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) i b) ww. rozporządzenia ogólnego;  

3. Administrator Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może 

przekazać dane osobowe do firmy z którymi współpracuje, w tym do biur rachunkowych, a także do 

podmiotów trzecich jedynie w celu realizacji umowy (np. dla przewoźnika);  

4 Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj. przez okres trwania umowy, 

a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z niej mogących wyniknąć, natomiast w zakresie 

dokumentów finansowych- przez okres 5 lat od upływu roku podatkowego, którego dotyczą.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych swojego dziecka 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu;  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub dotyczących Pani/Pana dziecka, narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

7. Pani/Pana dane ani dane Pani/Pana dziecka nie będą podlegały przetwarzaniu w formie 

profilowania; 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej;  

Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych 

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o uczestniczenie w w/w obozie przez Pani/Pana  

dziecko.  

9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z 

naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail: biuro@fundacjainvictus.pl lub 

telefonicznie pod nr.: +48 41 222 08 19 

 

Kielce, dnia: 30 maja 2018r. 

 


