
Klub Sportowy Złoty Medal – przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją obozów 
sportowo-rekreacyjnych jest Klub Sportowy Złoty Medal, ul. T. Mikke 8/7 60-461 Poznań, kontakt: 
info@obozynamedal.pl  

2. Administrator zbiera dane osobowe od uczestników wypoczynku takie jak: imię i nazwisko adres 
zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, dane rodziców/opiekunów prawnych w celu organizacji 
obozów, dokonania rozliczeń z tego tytułu i objęcia uczestników ochroną ubezpieczeniową, w zakresie 
niezbędnym do realizacji tych celów. 

3. Administrator zbiera dane szczególnie chronione uczestników obozów dot. ogólnego stanu zdrowia i 
przyjmowanych leków, czego wymagają odrębne przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i 
młodzieży i co jest konieczne do zapewnienia opieki zdrowotnej na obozach, zgodnie z art. 9 RODO, ust. 2. 

3. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W 
przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w obozach. 

5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do 
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne 
uprawnione w przepisach prawa). 

6. Odbiorcami zebranych danych uczestników wypoczynku dzieci i młodzieży są dostawcy usług 
noclegowych, firmy cateringowe i firmy ubezpieczeniowe. Podmiotom tym przekazywane są wyłącznie 
dane niezbędne do organizacji noclegów, posiłków i ubezpieczenia na czas organizowanej przez 
Administratora formy wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Udostępnione dane, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, mogą być powierzone 
współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich 
przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi 
podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące 
z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do 
wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

9. Dane osobowe uczestników i ich rodziców i/lub opiekunów prawnych nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.  

11. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach 
oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od Procesorów danych osobowych 
- firm hostingowych w oparciu o odrębne umowy.  

12. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach 
zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz, do których dostęp będą miały jedynie osoby 
upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

13. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w wersji 
papierowej na czas trwania tego wypoczynku są przenoszone do miejsca wypoczynku, w związku z 
realizacją obowiązku nakładanego na organizatora wypoczynku przez odrębne przepisy. 

14. W miejscu wypoczynku Administrator i osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 
osobowych przechowują dane w zamkniętych na klucz pomieszczeniach, stosując wszelkie dostępne 
techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. 



15. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2, maksymalnie do czasu 
zakończenia prowadzenia działalności przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne 
przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 5 lat od daty wystawienia dokumentów, dane uczestników 
wypoczynku dzieci i młodzieży – do 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dla rodziców/opiekunów uczestników obozów i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego przez Klub Sportowy Złoty Medal w 
związku z organizacją obozów, zgodnie z jej zapisami. 

………………………….. 
data, podpis 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w materiałach foto i video, które będą 
utworzone podczas trwania obozu i mogą być opublikowane na kanałach social media Obozy na Medal, na stronie 
www obozynameda.pl i w ulotkach drukowanych. 
 

………………………….. 
data, podpis 

 


