Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Organizatora turnusów
kolonijnych „Wyspa Dzieci”
W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje Klientom
turnusu „Wyspa Dzieci” następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz
Uczestników turnusu:
1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz Uczestników turnusu jest FEMMERITUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie 01-510, ul. Gen. J.
Zajączka 11 lok. C5, NIP: 5291705959, REGON: 015887922, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000604137 ( Administrator).
2. Dane osobowe podane w Umowie przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Klienta
zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w celu realizacji przedmiotu Umowy, tj. organizacji turnusu
„Wyspa Dzieci”.
3. Klient ma prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie
danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na
podstawie zgody przed tym cofnięciem, ale może uniemożliwić realizację Umowy przez
Organizatora.
4. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem
takim jak: przewoźnicy, restauracje i punkty gastronomiczne, instytucje kultury, sztuki,,
ośrodki sportowe, placówki medyczne w celu realizacji przedmiotu Umowy, tj. organizacji
turnusu „Wyspa Dzieci”.
5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w okresie w jakim jest to potrzebne do
realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy.
6. Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych przez siebie danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Klient ma prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania
przekazanych danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie
członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzi, że przetwarzanie przekazanych
przez klienta danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

