
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO/ZGODY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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), w związku z usługą zakupu usługi SUP-er Półkolonie i informujemy, że w związku z realizacją ww. 
usługi i usług z nią powiązanych niezbędnych do jej realizacji, będziemy przetwarzać państwa dane w osobowe. 

Administratorem państwa danych jest firma SUP BASS POLSKA Małgorzata Majda z siedzibą na ul. Polnej 88A/
8, 62-052 Komorniki. Oprócz kontaktu w formie pisemnej na adres naszej siedziby możesz skontaktować się z 
nami telefonicznie + 48 570 775 735 lub na adres wypoczynek@supbass.pl. 

1. Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu związanym z realizacją usługi 
wypoczynku dla dzieci w formie SUP-er Półkolonii i usług powiązanych niezbędnych do jej  realizacji. 

2. Odbiorcą państwa danych osobowych/danych dziecka będą podmioty zobowiązujące Administratora 
przepisami prawa, podmioty zewnętrzne na mocy umów cywilnoprawnych z Administratorem świadczące 
usługi wspierające realizację wykonanie umowy a także podmioty świadczące usługi niezbędne do 
prowadzenia działalności gospodarczej jak usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie a także 
pracownicy czy osoby zatrudnione przez Administratora. Dostęp do danych możliwy jest na mocy 
stosownych upoważnień. 

3. Państwa dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przetwarzane prze okres określony przepisami prawa 
czas, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

5. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z 
realizacją i realizacją sprzedaży usługi wypoczynku w formie SUP-er Półkolonii i usług powiązanych z 
realizacją tej usługi. 

8. Za Państwa zgodą dane przetwarzane będą przez Administratora w celu przekazywania informacji 
handlowych i marketingowych z bieżącej ofert handlowo-usługowej w tym ofert dotyczących usług 
rekreacyjnych i wypoczynkowych w formie e-mailingowych ofert czy kontaktu telefonicznego. Informujemy, 
że zgoda może zostać cofnięta przez Państwa w dowolnej chwili poprzez poinformowanie w formie pisemnej 
na adres e-mail Administratora o cofnięciu zgody. 

9. Ja, niżej podpisany/a niniejszym wyrażam zgodę na bezpłatne dokumentowanie, utrwalanie i 
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka będącego Uczestnikiem SUP-er Półkolonii w następującej 
formie: 
a. przekazu w czasie rzeczywistym (transmisja na żywo) za pośrednictwem internetu na profilu 

Organizatora i Partnerów związanych bezpośrednio z realizacją usługi Sup-er Półkolonie, na portalu 
www.facebook.pl, oraz na administrowanych przez nich kanałach wideo na portalach 
www.youtube.com i www.vimeo.com, www.instagram.com, www.snapchat.com i na ich stronach www.; 

b. zapisu fotograficznego, audialnego lub audiowizualnego przeznaczonego do wyświetlania w sieci 
Internet oraz w mediach (prasa, radio, telewizja) w celach informacyjnych; 

c. zapisu fotograficznego, audialnego i audiowizualnego w celach marketingowych produktów i usług 
Organizatora i Partnerów. 

Miejscowość, data: 

……………………………………………. 

Podpis Rodziców/Opiekunów: 

……………………………………………… 

……………………………………………….
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