MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU
Biuro Organizacji Wypoczynku, Wczasów Dzieci i Młodzieży LECH93
Kraków ul św Gertrudy 2/2, tel/ fax 124228662

www.lech93.pl

e-mail: biuro@lech93.pl

ANKIETA DOT. RODZINNYCH FERII W MAŁYM CICHYM
TERMIN: 19.01.2019-26.01.2019
lp.

Imię Nazwisko
Dziecka

Data urodzenia

Telefon do opiekuna
na czas zajęć

Poziom zaawansowania jazdy na nartach
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2

3
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Uwagi opiekuna:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Maciej Putaj Lech93 FHU – ul. Św Gertrudy 2/2 31-046 Kraków, e-mail:
biuro@lech93.pl tel./fax:+4812 422 86 62.
2. Administrator nie powołał Inspektora danych osobowych.
3. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca.
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie 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
zwanego dalej RODO.
5. Podane dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu:a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
6. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą
przetwarzane przez Administratora:a) przez czas trwania umowy;b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich
przetwarzanie;c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
d) do momentu wycofania zgody.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędnew celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji
umowy.
8. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w
celu realizacji umowy lub obowiązkówwynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale
9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
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miejscowość, data

.............................................
podpis Klienta

