Miejscowość……………………………. , dnia …………………………….

…………………………..……………………………………………………..........................................
(Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej udział w imprezie turystycznej – rodzic /opiekun prawny)

……………………………………………………….……………..…………………………………….
(Imię i Nazwisko osoby ,której dane dotyczą – uczestnik imprezy turystycznej – dziecko)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt a „RODO”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka
biorącego udział w imprezie turystycznej Administratorowi danych, którym jest Almarcamp Mariusz
Jagielski z siedzibą we Wrocławiu 54/13, 52-234 we Wrocławiu NIP 894-136-83-28
Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
- W celu realizacji rekrutacji do udziału w imprezie turystycznej Almarcamp
- W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz
programach Almarcamp – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub programie (nie dłużej jednak aniżeli 5 lat od daty zakończenia uczestnictwa w
programie)
- W celach księgowych lub podatkowych, związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych
Almarcamp dotyczących realizacji imprez turystycznych – przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
- W celu archiwizacji dokumentów – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu uczestnictwa w
imprezach turystycznych i programach Almarcamp (nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia
uczestnictwa w imprezie ).
- W celach marketingowych, tj. prezentowania oferty ,folderów, newsletterów, – do momentu
wycofania zgody. [inne okresy, warunkowane ew. dodatkowymi celami]
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Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
 podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest niniejsza zgoda;
 przetwarzanie będzie odbywać się w celu wskazanym powyżej;
 podane przeze mnie dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom wyłącznie w
zakresie dotyczącym przeprowadzenia imprezy turystycznej przez Almarcamp z zachowaniem
polityki prywatności AT Almarcamp Mariusz Jagielski.
 Administrator będzie przetwarzał moje dane przez okres niezbędny dla realizacji celu
przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z moich stosunków prawnych z
Administratorem, za wyjątkiem okoliczności uzasadniających przetwarzanie moich danych
osobowych po wycofaniu przeze mnie niniejszej zgody (istnienie przepisu prawa, który nakazuje
przetwarzanie danych osobowych lub istnienie sytuacji, w której przetwarzanie danych jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
Przysługuje mi prawo do:
 dostępu do treści moich danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych
praw;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
które miało miejsce przed cofnięciem zgody;
 wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, który będzie jego następcą), jeśli sposób przetwarzania moich
danych będzie niezgodny z prawem;

dokument tożsamości seria i nr.: ………………………………………………………………………...

………..………….………………………….
Podpis (rodzic / opiekun prawny)

2

