KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU
I.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku – akcja „Zima w mieście” w placówce oświatowo–kulturalnej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” - …………………………………………….
2. Termin wypoczynku: ............................... – ........................................
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:
……………………………………………………………………………………….
……………………………….
(miejscowość, data)

II.

…………….………………………………….
(podpis organizatora wypoczynku)

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………..
2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………
4. Adres zamieszkania………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych
…………………………………………………………………………………….
6. Numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych: …………………………….
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku,
w
szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju
psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak
znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi
aparat ortodontyczny lub okulary):
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……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki
zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
tężec ……………………………………………………………………………….
Błonica …………………………………………………………………………….
Dur …………………………………………………………………………………
inne …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Numer PESEL uczestnika wypoczynku
9. Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwskazań
lekarskich do ćwiczeń ruchowych, w tym pływania? ………………………………
10. Uczestnik wypoczynku jest uczniem klasy …………………….
11. Powrót uczestnika wypoczynku do domu:
a) Uczestnik samodzielni wraca do domu: Tak ☐ Nie ☐
b) Uczestnik będzie odbierany przez:
 ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania uczestnika)

 ………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania uczestnika)

12. Zgłaszam pobyt dziecka w terminie od ………………….. do …………………..
w godzinach od ……………… do ………………….
13. Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za posiłki w wysokości ……… zł dziennie.
14. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych:
1) Oświadczam, że jestem/nie jestem *członkiem SM „Bródno” lub krewnym
członka SM „Bródno” wspólnie z nim zamieszkującym wraz z dzieckiem –
uczestnikiem akcji „Zima w mieście”.
2) Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów biletów na płatne imprezy w ramach
akcji „Zima w mieście” (dotyczy osób niebędących członkami SM „Bródno”).
15. Wyrażam zgodę na utrwalanie i przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w
postaci zdjęć i nagrań audiowizualnych w celu rozpowszechniania w mediach na
następujących polach eksploatacji; na stronie internetowej SM „Bródno”, w
gazetce Nasze Bródno w formie papierowej i elektronicznej pdf , na Facebooku,
mogą być wykorzystywane na plakacie przez SM „Bródno” zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 880 ze zm.). Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z
powyższego tytułu.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” informuje;
1.

Administratorem danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” z siedzibą w Warszawie, ul Krasnobrodzka 11, 03-214
Warszawa.
2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przetwarzane
będą w celu prawidłowej organizacji wypoczynku dzieci, w tym w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku na podstawie ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/d/f. W przypadku art. 6
ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do zorganizowania akcji „Zima w mieście”.
3. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i Pani/Pana dziecka/podopiecznego mogą być w
uzasadnionych przypadkach podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych,
na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak: służba zdrowia i/lub organy
porządkowe.
4. Pani/Pana dane osobowe, ani dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą
przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych
5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana
dziecka/podopiecznego przez okres 3 lat po zakończeniu akcji „Zima w mieście”. Konieczność
przechowywania danych w celach lustracyjno-kontrolnych wynika z art.91 Ustawy z dnia
16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z p.zm. Dane przechowywane będą w placówkach prowadzących
akcje „Zima w mieście". Po okresie przechowywania dane zostaną protokólarnie zniszczone.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych swojego
dziecka/podopiecznego, a także prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać
usunięcia tych danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka/podopiecznego
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04. 2016 r.
8. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, proszę wysłać pismo do
Inspektora Ochrony Danych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na adres ul. Krasnobrodzka 11,
03-214 Warszawa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy iod@smbrodno.pl .
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku w punktach od 1 do 8 jest wymogiem ustawowym i wynika z Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016
poz. 452).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w części II Karty kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku w punktach od 9 do 12 jest dobrowolne lecz niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnika wypoczynku.
11. Pani/Pana dane osobowe, ani dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.
……………………………….
(data)

…………….…………………………………………………………………..
(podpis rodzica lub pełnoletniego opiekuna)
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III.

DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W AKCJI „ZIMA W
MIEŚCIE”
Postanawia się :
a) Zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
b) Odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu na
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………….

…………….………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis organizatora wypoczynku)

.
IV.

POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał ……………………………………………………………….
(adres miejsca wypoczynku)

od dnia ……………………………….. do dnia ……………………………………
(dzień, miesiąc, rok)

……………………………….
(data)

V.

…………….………………………………….
(podpis kierownika wypoczynku)

INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU
ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………
(data)

VI.

(dzień, miesiąc, rok)

…………….…………………………………………….
(podpis kierownika wypoczynku)

INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU
DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………….
(miejscowość, data)

…………….………………………………….
(podpis wychowawcy wypoczynku)

