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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

Na podstawie art. 13 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, 

informujmy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest fundacja „BEZPIECZNE RYZYKO” z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Ślężna 112B/U8, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

oraz rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000539825, NIP: 8992762029, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Mogą się Państwo z nami skontaktować: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

fundacja@bezpieczneryzyko.org; 

b) telefonicznie pod numerem tel. 510 015 114. 

2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w zakresie obejmującym zdjęcia i/lub 

materiały filmowe zawierające wizerunek Pani/Pana dziecka, zarejestrowane podczas zajęć z 

uważności prowadzonych przez, na stronie internetowej Fundacji, profilach internetowych 

zarządzanych przez Fundację oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych 

w celu działalności promocyjnej i statutowej Fundacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z 

którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich ani do 

organizacji międzynarodowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d) prawo do przenoszenia danych. 

7. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą 

posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych. 

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu. 


