
  

 

 

 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

UCZESTNIKÓW ZADANIA PUBLICZNEGO „Wesołe wakacje w Gminie 

Tłuszcz” WSPOŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW GMINY TŁUSZCZ 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE SZKOŁA SZTUK WALKI I 

SAMOOBRONY KOBRA 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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) 

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje. 
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych uczestników projektu „Wesołe wakacje w Gminie 

Tłuszcz” jest Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA: 

adres: ul. Parkowa 12, 05-240 Tłuszcz 

telefon: 609 051 879 

mail: stowarzyszeniekobra@gmail.com 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z organizacją 

zadania pn. „Wesołe wakacje w Gminie Tłuszcz” pełni Prezes Stowarzyszenia Szkoła 

Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA Arkadiusz Górek 

Kontakt do Prezesa Stowarzyszenia Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA: 

     mail: arek.gorek@vp.pl 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZADANIA PUBLICZNEGO 

Dane osobowe uczestników zadania pn. „Wesołe wakacje w Gminie Tłuszcz” (w tym 

ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu: 

 
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia 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 (tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze); 



  

 

 
 

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 

Dostęp do danych osobowych uczestników zadania pn. „Wesołe wakacje w Gminie 

Tłuszcz” będą mieć wyłącznie koordynator i księgowa zadania publicznego i tylko w 

zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z umowy na dofinansowanie 

zadania publicznego. 

Odbiorcami danych osobowych będzie organ dotujący tj. Gmina Tłuszcz ul. 

Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. 

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją Stowarzyszenie Szkoła Sztuk 

Walki i Samoobrony KOBRA będą udostępniane, rozpowszechniane m.in. poprzez 

umieszczenie na naszych oficjalnych stronach internetowych, w mediach lokalnych, na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz partnera projektu Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w materiałach informacyjnych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczestników zadania pn. „Wesołe wakacje w Gminie Tłuszcz”  będą 

przechowywane przez Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA   

w Tłuszczu przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego oraz wynikający  

z Umowy Nr OR.526.6.2.2020.AS.5   o realizację zadania publicznego o którym 

mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018 r. poz. 450) pod tytułem „Wesołe 

wakacje w Gminie Tłuszcz”. 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

W związku z organizacją zajęć, Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki  

i Samoobrony KOBRA  może przetwarzać w szczególności następujące dane 

uczestników zajęć na podstawie zgody wyrażonej przez uczestników lub rodziców, 

opiekunów prawnych dziecka: 
 
 

Lp. Kategorie danych 

1. dane identyfikacyjne służące do potwierdzenia tożsamości  uczestników  zajęć, takie 

jak imię i nazwisko. 

2. dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów, takie jak imiona i nazwiska, nr. 

Telefonów, 

3. Wizerunek uczestnika utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej 

i video organizowanych zajęć. 

 
 

 

 
 
 
 

PRAWO DOSTĘPU 

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści 

danych swoich lub swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania,  

a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. 



  

 

 

PRAWO DO SKARGI 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony 

danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych uczestników opisanych w rubryce 1-3 jest 

wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania,  

a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości brania udziału  

w zajęciach i innych aktywnościach organizowanych przez Stowarzyszenie 

Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony KOBRA w Tłuszczu. 


