
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji działalności statutowej -
Stowarzyszenia „Żyć Inaczej” mieszczącego się we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 10b 

Zbiór danych o nazwie zajęcia statutowe dla dzieci i młodzieży 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) ). 

 Stowarzyszenie „Żyć Inaczej” przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa 
danych osobowych w związku  z  prowadzoną przez stowarzyszenie „Żyć Inaczej” działalnością 
statutową,  

1. Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”  Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, KRS  0000047811,                      
ul. Kamieńskiego 10 B, 51-124 Wrocław, KRS 0000047811, REGON 932195309, NIP 8981908009 

informuje Panią/Pana, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych obejmujących; 

-  zbiór danych o nazwie „zajęcia statutowe dla dzieci i młodzieży” .W ramach  danego zbioru 
administrator  będzie zbierał i przetwarzał dane;  informację zawarte w karcie  zapisu dziecka na 
zajęcia statutowe:  dane dziecka; imię   i nazwisko, data  urodzenia, adres zamieszkania, 
imiona i nazwiska rodziców kontakt tel. mailowy do rodziców, adres zamieszkania 

2. Celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej 
Stowarzyszenie „Żyć Inaczej”   obejmującej organizację, rekrutacje promocję,  i upowszechnianie,  
działań   statutowych kierowanych do dzieci i młodzieży,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e 
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. 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której 
dane dotyczą, lub  opiekuna prawnego na przetwarzanie swoich danych osobowych, lub dziecka.,  
w jednym lub większej liczbie określonych celów. W niniejszym przypadku chodzi o cele 
wskazane  w pkt. 2. Dziecko powyżej 13 roku życia wyraża osobiście  zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. 

4. Stowarzyszenie „Żyć Inaczej” we Wrocławiu informuje, iż gromadzone dane osobowe mogą 
być przekazywane, gdy konieczna będzie  lista uczestników zajęć w celu wstępów do placówek 
które takiej listy będą wymagały z włączeniem pisemnej zgody rodzica na udział dziecka np.               
w placówkach sportowych- rekreacyjnych.  

5. Podanie danych osobowych i ich  przetwarzanie jest niezbędne do organizacji zajęć statutowych 
dla dzieci i młodzieży dla, zapewnienia dziecku opieki, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia  oraz  
umożliwienia kontaktu z rodzicami, lub opiekunami prawnymi. 

 6. Jednocześnie informujemy, iż  w sprawach ochrony i realizacji swoich praw   w zakresie 
danych osobowych  przetwarzanych danych przez Stowarzyszenie „Żyć Inaczej” można się 
skontaktować. Email kontaktowy ; zycinaczej@zycinaczej.org.pl,  

mailto:zycinaczej@zycinaczej.org.pl


7. Pani/Pana dane osobowe, oraz dziecka uczestniczącego w zajęciach  będą przechowywane 
przez okres realizowania działań statutowych kierowanych do dzieci  i młodzieży w celu  
organizacji,  rekrutacji, promocji  i ich upowszechniania , nie dłużej niż wiek dziecka, młodzieży 
pozwoli na udział w zajęciach. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia danych. 

10. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych na potrzeby  realizowania działań statutowych kierowanych do dzieci               
i młodzieży w celu  organizacji, promocji  i ich upowszechniania, rekrutacji i  marketingu 
bezpośredniego   w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takimi  działaniami 
promocyjnymi, rekrutacyjnymi, upowszechniającymi działania statutowe dla dzieci i młodzieży. 

11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji                                  
o wykreśleniu usunięcia Pani/Pana z bazy danych lub zaprzestania realizowania działań 
statutowych kierowanych do dzieci i młodzieży na okoliczność  których realizowane są działania 
promocyjne, rekrutacyjne, upowszechniające  oraz uczestnictwa w zajęciach. 

12. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, 
może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

13. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski 
Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. 

15. Stowarzyszenie wykorzystuje wizerunek uczestników( zdjęcia, filmy) zajęć statutowych dla 
dzieci i młodzieży w celach dokumentacyjnych, promocyjnych.  Zgoda  na wykorzystanie  
wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

16. Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Państwa prawa do żądania dostępu do 
swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu 
przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego można również kierować na adres mailowy: zycinaczej@zycinaczej.org.pl 

 
 
………………………………………      Wrocław………………………………….. 
Imię i nazwisko                                                      data    
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