Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych w
karcie kwalifikacyjnej
W związku z rekrutacją na kolonie Caritas oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Caritas Diecezji Pelplińskiej organizująca kolonie, mająca siedzibę
przy ul. Sambora 28 , 83-130 Pelplin.
2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) –
dane osobowe są niezbędne dla realizacji kolonii Caritas.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Wakacyjnej Akcji Caritas, w szczególności na
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku.
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
zakwalifikowania na kolonie.
5. Mam prawo wglądu do treści danych oraz ich zmiany i usunięcia.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego uczestnika wypoczynku
1. Wyrażam zgodę, aby mój syn (córka) uczestniczył(a) w kolonii (zlecam na ten czas opiekę nad moim
dzieckiem wychowawcom wyznaczonym przez Caritas) oraz na przetwarzanie wizerunku dziecka.
2. Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej opieki w czasie pobytu na wypoczynku i oświadczam, że dziecko może uczestniczyć we wszystkich
zajęciach podczas kolonii.
3. Akceptuję poniższe warunki wypoczynku:
a) Kolonia zawiera elementy formacji chrześcijańskiej i zakłada uczestnictwo dzieci w codziennej modlitwie oraz
Mszy Św. lub innym nabożeństwie.
b) Dzieci zabierają ze sobą wartościowe przedmioty: telefony komórkowe, MP3, aparaty itp. tylko i wyłącznie na
własną odpowiedzialność. W przypadku zaginięcia rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione
przedmioty. Pieniądze na drobne wydatki oraz dokumenty będzie można zdeponować u kierownika lub
wychowawcy.
c) Ze względu na prowadzone zajęcia wynikające z programu kolonijnego prosimy
o telefonowanie do dzieci wyłącznie w godzinach wyznaczonych w regulaminie kolonii.. Problemy zgłaszane
telefonicznie przez dzieci prosimy konfrontować z kierownikiem lub wychowawcą.
d) Dzieci po powrocie z kolonii (lub w szczególnych przypadkach w czasie trwania turnusu) mogą odebrać jedynie
rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.
e) W przypadku nagannego i gorszącego zachowania (palenie, picie alkoholu, wulgarność, przemoc, kradzieże,
niesubordynacja itp.) organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z kolonii. W takim wypadku osoba
odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 12 godzin. W przypadku nie
odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę
Policji.
Osoba taka, po zgłoszeniu tego rodzicom zostanie odwieziona do domu na koszt własny. Organizator nie zwraca
również pozostałych kosztów pobytu.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

