Інформація про обробку персональних даних
1. Адміністратором персональних даних Учасника денного табору та його законних
опікунів, які подають заявку на участь у денному таборі є Białołęcki Ośrodek Kultury, вул.
Vincenta van Gogha, в Варшаві.
2. Персональні дані Учасника та його законних опікунів, які реєструються для участі в
денному таборі, оброблятимуться Адміністратором відповідно до Загального
регламенти захисту даних, надалі іменованого «GDPR», для наступних цілей:
• відбір Учасника до денного табору Адміністратором,
• проведення, організація та координація денного табору Адміністратором,
• створення будь-яких резервних списків учасників денного табору за
відсутності вільних місць,
• інформування законних опікунів та Учасника про рішення Організатора про
закваліфікування до участі у денному таборі, якщо опікун у Картці учасника
погодився використовувати контактний номер телефону для цієї мети,
• для контактних цілей у разі появи симптомів захворювання в Учасника
денного табору.
3. Персональні дані Учасника та його законних опікунів, які подають заявку на участь у
денному таборі, будуть оброблятися на підставі наступних правових підстав:
• Стаття 6 пкт.1 літера b) GDPR - „обробка персональних даних необхідна для
виконання договору, сторона якої є особа, до якої відносяться дані, або для
вжиття заходів на вимогу особи, до якої відносяться дані, перед укладенням
договору" - це стосується персональних даних поданих для запису та участі у
денному таборі;
• Стаття 6 пкт.1 літера f) GDPR - юридично обґрунтованим інтересом
Aдміністратора є створення резервного списку учасників, що бажають брати
участь у денних таборах, організованих Організатором в ситуації відсутності
достатньої кількості вільних місць,
• Стаття 9 пкт.2 літера a) GDPR – „особа яка дала згоду на обробку її
персональних даних для однієї або кількох конкретних цілей "- це стосується
вашої згоди на використання даних про здоров'я Учасника денного табору.
4. Адміністратор може надавати персональні дані Учасника денного табору та його
законних представників іншим одержувачам, якщо такий обов’язок буде виникати з
правових норм. Адміністратор буде передавати персональні дані учасника денного
табору та його законних представників іншим одержувачам, яким доручено обробку
персональних даних від імені та на користь Адміністратора.
5. Персональні дані Учасників та їх законних опікунів не будуть передані до країни за
межами Європейської економічної зони (ЄЕЗ), тобто до т.зв. «Третьої країни» і не будуть
там оброблятись.
6. Персональні дані Учасника та його законних опікунів, які подали заявку на участь у
денному таборі, оброблятимуться з моменту їх подання до максимум 30 днів після
завершення денного табору (дані осіб з резервного списку будуть видалені негайно
після того, як мета їх існування в цьому списку закінчиться, за умови, що у випадку

даних, які Адміністратор зобов’язаний обробляти на основі загальноприйнятого
законодавства, дані будуть оброблятись також протягом періоду, який необхідний
згідно з законодавством.
7. Законний представник має право:
• на доступ до персональних даних,
• на виправлення своїх персональних даних,
• на доповнення неповних персональних даних шляхом подання додаткової
заяви,
• на видалення своїх персональних даних, a Адміністратор зобов'язаний без
зайвих затримок видалити ці персональні дані (з урахуванням винятків,
передбачених статтею 17 пкт. 3 GDPR),
• на відкликання згоди на обробку персональних даних, що стосуються
обробки контактного номера телефону,
• вимагати від Адміністратора обмеження обробки даних,
• отримувати
свої персональні дані в структурованому, широко
використовуваному машинозчитуваному форматі, який надано/доставлено
Адміністратору, і має право надіслати ці персональні дані іншому
адміністратору без будь-яких перешкод з боку Адміністратора,
• вимагати у Адміністратора передачі персональних безпосередньо іншому
адміністратору, якщо це технічно можливо.
8. Законний опікун може подати скаргу до органу нагляду, яким на території Республіки
Польща є Управління по захисту персональних даних (скорочено UODO, вул. Stawki, 2, 00193 Варшава), якщо порушені його права або свободи, викликані незаконною обробкою
персональних даних.
9. Для отримання додаткової інформації, пов'язаної із захистом персональних даних або
реалізацією прав, будь ласка, зверніться до нашого Інспектора з захисту даних: e-mail:
iod@bok.waw.pl або безпосередньо у Організатора за телефоном: 603720610 або
адресою електронної пошти: e.sawicka@bok.waw.pl
Я заявляю, що мене поінформували про правила обробки моїх даних та особи під моєю опікою, також
про наші права:
Даю добровільну згоду / не даю згоду (непотрібне видалити) на обробку персональних даних щодо
стану здоров’я дитини (зокрема, відомостей про хронічні захворювання, алергію, ліки, щеплення),
яка буде учасником літніх таборів організованих Культурним центром Białołęka (Białołęcki Ośrodek
Kultury) у Варшаві.
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