
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem na obóz 

 

Jaki akt prawny zawiera prawne reguły przetwarzania danych osobowych? 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – „RODO”. 

Kto przetwarza Państwa dane? 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Lighthouse z siedzibą w Poznaniu,  

przy al. Niepodległości 43, 61-714, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000516198. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

Przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym na obóz umieszczonym na stronie 

Stowarzyszenia Lighthouse – w szczególności imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, płeć, PESEL, 

informację o niepełnosprawności lub przewlekłej chorobie, adres zamieszkania, numer telefonu, imię 

i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego/jej adres e-mail i telefon kontaktowy. Zapisujemy także 

adres IP, z którego zostało dokonane zgłoszenie. 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Przetwarzanie Pani danych osobowych wskazanych w treści formularza zgłoszeniowego jest 

niezbędne do zrealizowania udziału uczestnika w obozie. Brak podania danych osobowych w 

formularzu uniemożliwia przyjęcie uczestnika na obóz. 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane? 

a) w celu umożliwienia udziału w obozie – dane zbierane za pomocą formularza oraz poprzez 

kartę uczestnika, dotyczące dziecka oraz jego prawnych opiekunów (lub samego dorosłego 

uczestnika), wynikają z obowiązującego w Polsce prawa w zakresie organizacji wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży; 

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu – obowiązek ten ciąży zarówno na 

organizatorze wypoczynku, na kierowniku jak i wychowawcach. Konieczne jest uzyskanie 

informacji na temat stanu zdrowia uczestnika, po to, by zapewnić mu odpowiednią opiekę; 

 



Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? 

Dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6. ust. 1 lit. a RODO), alternatywnie na podstawie 

przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy na udział w wypoczynku (art. 

6. ust. 1 lit. b RODO) lub obowiązku prawnego (art. 6. ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów 

oświatowych w zakresie organizacji wypoczynku. 

 

Komu udostępniane są Państwa dane? 

Dane są przekazywane tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wskazanych celów. Będą 

więc to podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Lighthouse usługi hotelarskie, usługi świadczeń 

medycznych, dostawcy usług informatycznych, operatorzy pocztowi, dostawcy usług prawnych, 

towarzystwa ubezpieczeniowe lub inni podwykonawcy zewnętrzni. 

 

Gdzie będą przetwarzane Państwa dane? 

Państwa dane mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale także 

poza nim, jeśli dane państwo oferuje dostateczny poziom ochrony danych osobowych, odpowiadający 

ochronie na terenie UE. 

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane? 

Dane osobowe są przetwarzane aż do końca trwania obozu oraz po jego zakończeniu – stosownie do 

obowiązujących regulacji księgowo-podatkowych, przepisów dotyczących wypoczynku dzieci  

i młodzieży, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

 

Jakie mają Państwo prawa? 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania danych osobowych, 

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO: 

a. prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

c. prawo do przenoszenia danych osobowych, 



d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować? 

korespondencyjnie:  

Stowarzyszenie Lighthouse 

al. Niepodległości 43 

61-714 Poznań 

e-mailowo: 

kontakt@lighthouse.org.pl 

 

Jak mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych? 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych przez Stowarzyszenie zapraszamy do 

kontaktu. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(d. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 

ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa 

mailto:kontakt@lighthouse.org.pl

