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KARTA UDZIAŁU  

W LETNIEJ SZKOLE JUNIOR MEDIA 
 
 
 
 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU 
 
Nazwa:  Letnia Szkoła Junior Media  
 
Forma wypoczynku: kolonie 
 
Data:   15 - 21 lipca 2019 
 
Miejsce:  TWINPIGS – Amerykański Park Rozrywki 

ul. Katowicka 24 
44-240 Żory 

 
Organizator:  Polska Press Sp. z o.o. 
  Ul. Domaniewska 45  
  02-672 Warszawa 
 
 
 
………………………                                               ………………………………….. 
 (miejscowość, data)      (podpis organizatora wypoczynku) 
 
 
 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYJAZDU  
 
1. Imię (imiona) i nazwisko 
 
 
……………………………………………………………………………………………..………..……….… 
 
2. Imiona i nazwiska rodziców 
 
 
………………………………………………………………………………………………………..…….………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………...……….…… 
 
 
3. Rok urodzenia ………………………………………………………………..………………….……….……. 
 
 
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….………..…… 
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………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………….……..……. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 
wyjazdu, w czasie trwania wypoczynku  
 
 
……………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wyjazdu, w szczególności o 
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wyjazdu, 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) 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia  
z aktualnym wpisem szczepień): 
 
tężec……………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
błonica …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dur …………………………………………………………………………………………………….…….……… 
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inne…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
oraz numer PESEL uczestnika wyjazdu 
 
 

           

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na 
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wyjazdu.  
 
 
 
 
 
………………………                                         …………………………………………………….. 
 (data)       (podpisy rodziców uczestnika wyjazdu) 
 
 
9. Nota informacyjna 
 

1) Administratorem danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-
01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 
22 201 44 00, e-mail: sekretariat@polskapress.pl. 

2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo 
skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może 
nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.  

 
3) Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i 

przeprowadzenie Letniej Szkoły. Podstawą przetwarzania jest usługa (umowa) w postaci Letniej 
Szkoły.  

 
Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe (w tym dane 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika Letniej Szkoły), w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Letniej Szkoły.  
 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celach archiwalnych i w celu dochodzenia 
naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku podstawą przetwarzania 
będzie prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.  
 
Niektóre dane będą przetwarzane na podstawie ustawowej związanej z organizacją wypoczynku 
i obowiązkami ciążącymi na organizatorze (Art. 92h ust. 4 i nast. ustawy o systemie oświaty, 
przepisy podatkowe i rachunkowe). 
 

mailto:iod@polskapress.pl
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4) Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły, Państwa dane 
osobowe są nam potrzebne: 

a. by móc uzyskać skuteczną zgodę dla Państwa dziecka/podopiecznego na zawarcie i 
wykonanie umowy dotyczącej jego udziału w Letniej Szkole (podstawa - przepis prawa); 

b. by móc uzyskać od Państwa skuteczną zgodę dla Państwa dziecka na przetwarzanie jego 
danych osobowych, w zakresie przekraczającym dane niezbędne do wykonania usługi 
(podstawa - przepis prawa); 

c. w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa 
–prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). 
 

5)  Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, uniemożliwi uczestnictwo w 

Letniej Szkole.  

 

Jeżeli pozyskujemy Państwa dane lub – w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia – dane 

Państwa dziecka w oparciu o Państwa zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. 

Jednakże niepodanie danych zawartych w Karcie Udziału w Letniej Szkole Junior Media 

uniemożliwi uczestnictwo w Letniej Szkole. 

6) W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub 

obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych następującym 

grupom odbiorców:  

a. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym dane osobowe będą 
ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, 

b. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych (przetwarzający/procesor), a także innym odbiorcom danych – podmiotom, 
które biorą udział w faktycznym organizowaniu Letniej Szkoły (np. przewoźnicy, 
ubezpieczyciele, opiekunowie, podmioty prowadzące miejsca odbycia Letniej Szkoły),  

c. sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi 
przez nie postępowaniami. 

 

7) Okres przechowywania danych osobowych uczestników Letniej Szkoły powiązany jest z celami i 
podstawami ich przetwarzania.  

 
Dane uczestników Letniej Szkoły przekazane nam w związku z ich uczestnictwem w Letniej Szkole 
będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń, w 
przypadku zaś danych pozyskanych na podstawie zgody uczestnika Letniej Szkoły, do czasu 
cofnięcia zgody, nie dłużej, niż przez okres 6 lat. Po upływie tych terminów dane uczestników 
Letniej Szkoły będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania, co 
będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego następującego po roku 
kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres przedawnienia roszczeń.  
 
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy 
przechowywać dane przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez uczestnika 
Letniej Szkoły sprzeciwu. 
 
Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły poniżej 18 roku życia 
będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres trwania uczestnictwa Państwa 
dziecka/podopiecznego w Letniej Szkole oraz przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 
związane z okresem, w jakim Państwa dziecko/podopieczny uczestniczył w Letniej Szkole na 
podstawie Państwa zgody. Łącznie będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż przez 6 lat. 
Po upływie tego terminów Państwa dane będą przechowywane jedynie dla celów ich usunięcia 
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lub zanonimizowania, co będzie następowało zawsze w styczniu roku kalendarzowego 
następującego po roku kalendarzowym, w którym upłynął ww. okres przedawnienia roszczeń. 
 

8) W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych podmioty danych posiadają szereg 

uprawnień.  

 

Uczestnik Letniej Szkoły posiada prawo do: 

a. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 

b. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją podmiotu danych – 

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać dane osobowe 

uczestnika Letniej Szkoły w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał 

ku temu uzasadniony powód,  

c. przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie 

zgody. 

 

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgoda, wówczas uczestnik 

Letniej Szkoły posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, 

którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Jeśli są Państwo przedstawicielem ustawowym uczestnika Letniej Szkoły poniżej 18 roku 

życia, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, posiadają Państwo prawo 

do: 

a. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w 

przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe 

w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony 

powód. 

 

Ponadto, w związku z faktem, iż jako przedstawiciel ustawowy działają Państwo w imieniu 

swojego dziecka/podopiecznego, mogą Państwo wykonywać w imieniu swojego 

dziecka/podopiecznego wszystkie prawa, które przysługują mu jako uczestnikowi Letniej 

Szkoły. 

 

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą zostać wykonane poprzez zwrócenie się 

na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska 

Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.  

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w 

każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 

mailto:rodo.zgloszenia@polskapress.pl
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III. DECYZJA ORGANIZATORA O 

ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W 

WYJEŹDZIE 
 
 
Postanawia się (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

yjazd 
wyjazd ze względu 

 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................. 
 

 

………………………                                               ………………………………….. 
 (miejscowość, data)      (podpis organizatora wyjazdu) 
 

 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA 

WYJAZDU POBYTU UCZESTNIKA W MIEJSCU 

WYJAZDU 

 
Uczestnik przebywał  
 
................................................................................................................................................................... 
(adres miejsca wyjazdu) 
 
 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ..................................................................................................................... 
 
 
do dnia (dzień, miesiąc, rok) ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
………………………                                         …………………………………………………….. 
 (data)       (podpis kierownika wyjazdu) 
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V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYJAZDU O STANIE 

ZDROWIA UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA 

WYJAZDU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH  

W JEGO TRAKCIE 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................... ......................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………                                         …………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)       (podpis kierownika wyjazdu) 
 

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA 

WYCHOWAWCY WYJAZDU DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKA WYJAZDU  

 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
......................................... ......................................................................................................................... 
 
 
 
 
………………………                                         …………………………………………………….. 
 (miejscowość, data)       (podpis kierownika wyjazdu) 


