
 

 
1 

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 

 
 

 
  
 
 

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

dla uczestników projektu Akademia Dziecięco-Młodzieżowa „Jak na studiach” 
w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” z Programu „Rozwój Lokalny” 

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
2014-2021 

Kto jest 
Administratorem 
Pani/Pana danych 

osobowych? 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, której siedziba mieści się w Katowicach przy 
ul. Rolnej 43. 

Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim  
w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7, jest administratorem danych 

osobowych w zakresie obowiązków Beneficjenta projektu „Miasto Przestrzenią 
Rozwoju” z Programu „Rozwój lokalny” w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021.  

Jak się skontaktować 
z Inspektorem 

Ochrony Danych? 

W Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach wyznaczono Inspektora Ochrony Danych,  
z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych, w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: dagmara.pietluch@gmail.com  
2) pod numerem telefonu: 511- 531-482 
3) pisemnie na adres: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. 
Rolna 43, 40-555 Katowice  

 
W Urzędzie Miejskim w Zabrzu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl 
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00, 

3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców  
Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

 

Jaki jest cel i 
podstawa prawna 

przetwarzania 
Pani/Pana danych 

osobowych? 

Dane osobowe uczestników Akademii Dziecięco-Młodzieżowej „Jak na studiach” oraz 
dane osobowe ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzamy w celu organizacji 

zajęć popularnonaukowych w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” z 
Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego 2014-2021,  
w między innymi w zakresie pełnienia funkcji organizatora zajęć dla dzieci i młodzieży, 

co obejmuje m.in.: organizację procesu rekrutacji, zajęć stacjonarnych i obozów, 
świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych 

oraz realizacji projektu. 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1) niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania zadania  
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy  

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w związku 
z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ramami prawnymi 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021; 
2) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1  

lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. 9 dla danych o stanie zdrowia)  
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w zw. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w 
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

3) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z Regulaminem  
Akademii Dziecięco-Młodzieżowej „Jak na studiach” 

4) zgoda na przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku uczestników  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Kto jest odbiorcą 
Pani/Pana danych 

osobowych? 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami 
przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze 

lub/i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 
W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta 

Zabrze lub/i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach mogą występować w roli 
niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi,  

w tym firmy kurierskie oraz podmioty realizujące usługi w ramach organizacji obozu 
zimowego/ letniego,  

a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty 
wykonujące zadania związane z realizacją Programu „Rozwój Lokalny”. 

Odbiorcami danych osobowych utrwalonych w postaci zdjęć i filmów wykonanych 
podczas półkolonii  będą użytkownicy sieci internetowej zainteresowani tym 

wydarzeniem oraz podmioty świadczące usługi w  zakresie  ich utrwalania  
i publikowania. 

Jak długo 
przechowujemy 
Pani/Pana dane 

osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym  
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie do dnia upływu 5 lat od 

daty przyjęcia raportu końcowego dla Programu „Rozwój Lokalny”  
a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody, 

również do czasu jej wycofania. 
Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane jedynie  

w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Jakie jest źródło 
pochodzenia 

Pani/Pana danych? 

Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana bądź zostały nam 
przekazane w karcie uczestnika jako: dane dziecka (uczestnika), rodziców bądź dane 

rodziców/opiekunów uczestnika. 

Jakie kategorie 
Pani/Pana danych są 

przetwarzane? 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: 
- dane identyfikacyjne i kontaktowe rodziców/opiekunów, 

- dane identyfikacyjne i/lub dane kontaktowe uczestnika półkolonii, 
- dane o szczególnych potrzebach edukacyjnych, zainteresowaniach, osiągnięciach, 

stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznego i stosowanej diecie uczestnika, jeżeli 
zostaną  

wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego, 
- wizerunek uczestników w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie tych 

danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Jakie ma Pani/Pan 
uprawnienia wobec 

Administratora w 
zakresie 

przetwarzanych 
danych? 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
Administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych. 
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W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  
odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo  

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej 

cofnięciem. 

Czy przysługuje 
Pani/Panu prawo do 
wniesienia skargi na 

przetwarzanie danych 
przez Administratora? 

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan 
podać nam swoje 
dane osobowe? 

Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych uczestnika półkolonii oraz danych 
identyfikacyjnych i kontaktowych rodziców/opiekunów prawnych uczestników wynika 

z przepisów prawa lub jest warunkiem umownym i jest obowiązkowe. 
Brak podania danych osobowych może skutkować w szczególności brakiem 

możliwości udziału dziecka w wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach półkolonii 
„Lato w Zabrzu”. 

Podanie danych osobowych w zakresie informacji o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych, stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznych i stosowanej diecie jest 

dobrowolne. 

Czy przysługuje 
Pani/Panu prawo do 
niepodlegania decyzji 
opartej wyłącznie na 
zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu? 

Nie będzie Pani/Pan ani dziecko podlegać decyzji, opierającej się 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec 
Pani/Pana bądź dziecka skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana 

bądź dziecko wpływała. Dane osobowe nie będą profilowane. 

 
Rozporządzenie 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). 
 
 


