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FUNDACJA BÁTOR TÁBOR 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA 
UCZESTNIKÓW OBOZU 

 
OSTATNIA ZMIANA: 11.03.2021 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DANE KONTAKTOWE  
 

Fundacja Bátor Tábor (zwana dalej „Fundacją”) przetwarza dane dzieci zgłaszających się oraz 
dane dzieci biorących udział w obozach organizowanych przez Fundację (dzieci zgłaszające się 
oraz biorące udział w obozie zwane dalej łącznie „Uczestnikami obozu” lub „Uczestnikami”), a 
także dane ich rodziców, opiekunów i przedstawicieli ustawowych (dalej łącznie: 
„Przedstawiciele ustawowi”). Dane te stanowią „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 ust. 1 
Ogólnego rozporządzenia UE nr 2016/679 o ochronie danych osobowych („RODO”). Niniejsza 
klauzula informacyjna („Klauzula informacyjna”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania 
danych osobowych. W Klauzuli informacyjnej Uczestnicy obozu oraz Przedstawiciele ustawowi 
zwani są łącznie „osobami, których dane dotyczą”. 
 
Siedziba Fundacji: Budapest, 1135, Reitter Ferenc utca 46-48. 
Numer rejestracyjny Fundacji: 01-01-0008659 
Numer telefonu Fundacji: (+36 1) 302 8808 
Adres email Fundacji: batortabor@batortabor.hu  
Adres strony internetowej Fundacji: www.batortabor.hu  
Przedstawiciel Fundacji i jego dane kontaktowe: Erna Kindli (e.kindli@batortabor.hu)  
Inspektor ochrony danych w Fundacji: Adrienn Esztervári (a.esztervari@batortabor.hu) 

 
2. ZMIANA KLAUZULI INFORMACYJNEJ I JEJ DOSTĘPNOŚĆ 
 

Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej ze 
skutkiem na przyszłość, w razie potrzeby po uprzednim poinformowaniu z odpowiednim 
wyprzedzeniem osób, których dane dotyczą i przy uwzględnieniu ograniczeń przewidzianych w 
przepisach prawa. W szczególności niniejsza Klauzula informacyjna może ulec zmianie w 
związku ze zmianą prawa lub praktyki urzędu ochrony danych, pojawieniem się nowej 
działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych lub nowego rodzaju zagrożenia 
bezpieczeństwa, bądź w wyniku informacji zwrotnych otrzymanych od osób, których dane 
dotyczą. 

 
3. SZCZEGÓLNE WARUNKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 

W przypadku przetwarzania niektórych kategorii danych osobowych mogą mieć zastosowanie 
szczególne warunki ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zostaną o tym wyraźnie 
poinformowane przed wyrażeniem przez nich zgody na przetwarzanie danych. 
 
Przetwarzanie przez Fundację danych dotyczących zdrowia odbywa się na podstawie i z 
zachowaniem warunków, o których mowa w art. 9 ust. 2. lit. d) RODO. Zgodnie z tym, Fundacja 
Bátor Tábor, będąca fundacją non-profit, dokonuje przetwarzania danych dotyczących zdrowia w 
ramach uprawnionej działalności. Przetwarzanie takich danych odbywa się każdorazowo pod 
warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków Fundacji lub 
osób utrzymujących z Fundacją stałe kontakty w związku z jej celami, oraz że dane osobowe nie 
są ujawniane poza Fundacją bez zgody osób, których dane dotyczą. 
 

4. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU ORAZ 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
 
Podanie Fundacji danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą, powinno każdorazowo 
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odbywać się zgodnie z przepisami prawa. W szczególności, do podania danych osobowych 
niezbędna jest odpowiednia i świadoma zgoda lub inna podstawa prawna przekazania danych. 
Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty lub krzywdy wynikłe z 
naruszenia przez osoby, których dane dotyczą, powyższych zobowiązań i oświadczeń. 
 
W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią, Fundacja udostępnia na żądanie 
przesłane na dane kontaktowe wskazane powyżej test stosowany do stwierdzenia, czy zachodzi 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu.  
 
Fundacja zwraca uwagę, że osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym 
momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec 
przetwarzania dotyczących ich danych osobowych niezbędnego do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W 
takim przypadku Fundacja nie przetwarza już danych osobowych, chyba że wykaże 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.  
 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu, cele przetwarzania danych, a także czas 
trwania przetwarzania danych i wykaz osób, które mają prawo dostępu do danych zostaną 
przedstawione w tabeli poniżej. 
 
Prawo dostępu do danych osobowych wewnątrz Fundacji posiadają co do zasady poniższe osoby: 
 
Cimborowie: wolontariusze pomagający Fundacji. 
 
Zespół Tábosz: pracownicy prowadzący rekrutację Uczestników obozu, odpowiedzialni za 
kontakt z rodzicami i koordynatorami w szpitalach. 
 
Zespół ds. medycznych Fundacji: pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie na obozie 
personelu medycznego oraz za jego przeszkolenie i koordynację. 
 
Organizacja Programu i Wolontariatu (OPW): pracownicy organizujący i nadzorujący program 
obozu i aktywności zewnętrzne, odpowiedzialni również za rekrutację i szkolenie wolontariuszy i 
koordynację wolontariatu. 
 
Kierownicy obozowi średniego szczebla (KOŚ): Na danym turnusie bezpośredni przełożeni/ 
koordynatorzy cimborów odpowiedzialnych za program/aktywności lub opiekę nad dziećmi. 
Wspomagają pracę kierownictwa obozu na danym turnusie. 

 
Cimborowie opiekujący się domami (COD): koordynują i wspomagają pracę cimborów 
zajmujących się danym domkiem. 
 
Oprócz podstaw prawnych wskazanych w tabeli, w związku z pobytem na obozie może pojawić 
się konieczność przetwarzania danych osobowych z poniższych powodów: 
 
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), bądź  
• przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane 
dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) 
RODO).  

 
Jeżeli w Klauzuli informacyjnej jako okres przechowywania danych wskazano okres 
przedawnienia roszczeń, czynność przerywająca bieg przedawnienia przedłuża okres 
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przechowywania danych do nowego terminu przedawnienia. Do ustalenia okresu 
przechowywania danych stosuje się co do zasady przepisy ustawy nr V z 2013 r. Kodeks cywilny 
(„kc”). 



Budapest\1388818.11 

 
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania 

danych 
Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych, prawo 

dostępu do danych, przekazywanie 
danych (jeśli ma zastosowanie) 
 

Zgłoszenie lekarskie – pierwszy 
etap zgłoszenia Uczestnika na obóz 
 
Podczas tego etapu lekarz 
prowadzący i Przedstawiciel 
ustawowy Uczestnika podają 
Fundacji dane osobowe Uczestnika 
niezbędne do zgłoszenia go na obóz. 
Koordynatorzy szpitalni Fundacji 
mogą wystąpić z propozycją, aby 
dana osoba skontaktowała się z 
Fundacją. 
 
Na podstawie informacji o stanie 
zdrowia Uczestnika Fundacja 
dokonuje oceny możliwości jego 
udziału w obozie. 
 
Fundacja może wykorzystać dane 
osobowe do innych celów 
przetwarzania niż wskazane w 
niniejszej Klauzuli informacyjnej, 
jeżeli przetwarzanie danych ma 
związek z pobytem Uczestnika na 
obozie i dane są w tym celu 
niezbędne.  
 
Po otrzymaniu zgłoszenia 
lekarskiego, Fundacja przesyła tzw. 
„Formularz zgłoszeniowy dla 
rodzica”, który stanowi drugi etap 
zgłoszenia Uczestnika na obóz Bátor 
Tábor. 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych, pracownicy Fundacji nie są w 
stanie ocenić stanu zdrowia Uczestnika i 
rodzaju opieki, jakiej wymaga, nie mogą 
więc dokonać oceny możliwości jego 
udziału w obozie. 

Dane identyfikacyjne Uczestnika obozu: 
data obozu, imię i nazwisko, rodzaj choroby, 
numer ubezpieczenia zdrowotnego, numer 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego, obywatelstwo, data i miejsce 
urodzenia, płeć (chłopiec/ dziewczynka), 
imię i nazwisko rodowe matki 
 
Dane adresowe Uczestnika obozu: adres 
email rodziny/ rodzina prosi o kontakt drogą 
pocztową, adres zamieszkania: państwo, 
kod, miasto, adres, telefon domowy 
 
Osoba do kontaktu ze strony Uczestnika 
obozu: numer telefonu komórkowego, 
Uczestnik/matka/ojciec/inna osoba (z 
podaniem imienia i nazwiska) 
 
Dane dotyczące opieki medycznej i stanu 
zdrowia Uczestnika obozu: nazwa i adres 
ośrodka prowadzącego leczenie oraz dane 
koordynatora w ośrodku, imię i nazwisko 
lekarza prowadzącego, adres email i telefon 
komórkowy lekarza prowadzącego, data 
rozpoznania, rozpoznanie, historia choroby, 
choroby towarzyszące, stale przyjmowane 
lekarstwa, uczulenie na lekarstwa, 
specjalna dieta (T/N),  
alergia (T/N),  
sprawność ruchowa (T/N), 
inne szczególnie ważne informacje 
dotyczące stanu fizycznego (T/N), 
rozwój psychomotoryczny adekwatny do 
wieku dziecka (T/N),  
choroby zakaźne przebyte przez Uczestnika:  
ospa wietrzna (T/N),   
świnka (T/N),  

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od momentu 
dokonania zgłoszenia na obóz lub pobytu na 
obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc ewentualne 
roszczenia związane ze zgłoszeniem na obóz 
ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: osoby wykonujące zadania w 
związku ze zgłoszeniem Uczestnika na 
obóz, zespół ds. medycznych Fundacji, 
zespół Tábosz . 
 
Lekarz może przechowywać dane osobowe, 
w tym dane dotyczące zdrowia, jako 
niezależny administrator danych osobowych 
zgodnie z przepisami regulującymi 
działalność leczniczą i ochronę danych 
osobowych w takiej działalności.  



Budapest\1388818.11 5 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania 
danych 

Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych, prawo 
dostępu do danych, przekazywanie 
danych (jeśli ma zastosowanie) 
 

odra (T/N),  
różyczka (T/N),  
wirus opryszczki pospolitej (T/N),  
inne choroby zakaźne (T/N),  
czy Uczestnik otrzymał w pełnym zakresie 
szczepienia obowiązkowe (T/N), inne 
szczepienia (T/N),  
czy Uczestnik jest nosicielem wirusa 
zapalenia wątroby typu B (T/N/ brak 
danych), wirusa zapalenia wątroby typu C 
(T/N/ brak danych), data i typ ostatniej 
chemio/ radioterapii,  
czy Uczestnik ma założone centralne 
wkłucie,  
czy Uczestnik korzysta z protezy.  
Uzasadnienie zgłoszenia Uczestnika na 
obóz:  
1. okoliczności rodzinne (rozwód rodziców, 
rodzina patchworkowa, rodzina zastępcza, 
rodzic samotnie wychowujący dziecko),  
2. okoliczności socjalne,  
3. śmierć lub inne trudne sytuacje w życiu 
rodziny w niedawnym czasie,  
4. zgłoszenie na listę główną/ listę 
rezerwową, 
5. inne ważne informacje.  
Czy wiadomo: o problemach Uczestnika z 
adaptacją w środowisku rówieśniczym, 
problemach z przestrzeganiem zasad, 
trudnościach w nawiązywaniu kontaktu z 
dorosłymi i dziećmi, trudnościach w 
zachowaniu, o skrajnych reakcjach 
emocjonalnych Uczestnika, o których 
chciałby Pan/Pani poinformować Fundację?  
 
Czy Pana/Pani zdaniem psycholog Fundacji 
powinien uzyskać dodatkowe informacje o 
Uczestniku, aby umożliwić mu pobyt na 
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Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania 
danych 

Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych, prawo 
dostępu do danych, przekazywanie 
danych (jeśli ma zastosowanie) 
 

obozie jak najbardziej dostosowany do jego 
potrzeb?  
 
Czy Uczestnik lub którykolwiek z członków 
rodziny korzystał/ korzysta z pomocy 
psychologa?  
 
Czy Uczestnik korzysta z rehabilitacji? 
 
Czy Uczestnik lub którykolwiek z członków 
rodziny przyjmuje/ przyjmował lekarstwa 
psychiatryczne? Jakie?  
 
Czy Uczestnik ma postawioną diagnozę 
psychiatryczną?  
 
Czy występują inne trudności w 
zachowaniu? 
 

 
Formularz zgłoszeniowy dla 
rodzica, do wypełnienia przez 
Przedstawiciela ustawowego - 
drugi etap zgłoszenia Uczestnika 
na obóz.  
 
Formularz zgłoszeniowy wypełniony 
przez Przedstawiciela ustawowego 
należy wysłać do Fundacji dopiero 
po dokonaniu zgłoszenia lekarskiego. 
Część danych podlegających 
przetwarzaniu została już podana 
Fundacji w ramach zgłoszenia 
lekarskiego. 
 
Fundacja może wykorzystać dane 
osobowe do innych celów 
przetwarzania niż wskazane w 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 

Karta zdrowia Uczestnika obozu: imię i 
nazwisko, rok, turnus, data i miejsce 
urodzenia, imię i nazwisko rodowe matki, 
adres zamieszkania, numer telefonu, numer 
ubezpieczenia zdrowotnego, adres email, 
choroba, imię i nazwisko oraz dane 
kontaktowe osoby, którą należy powiadomić 
w razie wypadku. 
 
Wybrany turnus: 
Dla Uczestników w wieku 13-18 lat 
dotkniętych chorobą nowotworową, 
nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) lub po 
przeszczepie wątroby/ 
Dla Uczestników w wieku 7-13 lat 
dotkniętych chorobą nowotworową, 
nieswoistym zapaleniem jelit (IBD) lub po 
przeszczepie wątroby/ 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od momentu 
dokonania zgłoszenia na obóz lub pobytu na 
obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc ewentualne 
roszczenia związane ze zgłoszeniem na obóz 
ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: osoby wykonujące zadania w 
związku ze zgłoszeniem Uczestnika na obóz 
i jego pobytem na obozie (np. personel 
medyczny obozu, cimborowie, zespół 
Tábosz, Organizacja Programu i 
Wolontariatu – OPW, zespół ds. 
medycznych Fundacji). 
 
Jeżeli na podstawie informacji 
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Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania 
danych 

Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych, prawo 
dostępu do danych, przekazywanie 
danych (jeśli ma zastosowanie) 
 

niniejszej Klauzuli informacyjnej, 
jeżeli przetwarzanie danych ma 
związek z pobytem Uczestnika na 
obozie i dane są w tym celu 
niezbędne. 
 

którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
Zgoda na przetwarzanie danych jest 
niezbędna, aby Fundacja mogła uzyskać 
informacje o Uczestniku w celu 
rozpatrzenia jego zgłoszenia na obóz, 
umożliwienia mu pobytu na obozie oraz 
wzięcia udziału w aktywnościach i 
zajęciach organizowanych przez 
Fundację, jak również w celu 
zapewnienia Uczestnikowi opieki 
medycznej w trakcie obozu. Ponadto 
informacje te są potrzebne  
wolontariuszom Fundacji, aby mogli 
przygotować się do opieki nad 
Uczestnikiem w trakcie obozu.  

Dla Uczestników w wieku 7-18 lat 
dotkniętych cukrzycą, hemofilią, MIZS lub 
skoliozą 
 
Dane identyfikacyjne Uczestnika obozu: 
imię i nazwisko Uczestnika, data i miejsce 
urodzenia, data imienin, numer 
ubezpieczenia zdrowotnego, imię i nazwisko 
rodowe matki, nazwa ośrodka leczniczego/ 
szpitala 
 
Dane kontaktowe Uczestnika obozu: adres 
zamieszkania (państwo, miasto, kod 
pocztowy, ulica, numer domu, piętro, numer 
lokalu), adres email (rodzica/ opiekuna/ 
Przedstawiciela ustawowego, adres ten 
powinien być regularnie sprawdzany), 
rozmiar koszulki, numer telefonu 
komórkowego Uczestnika, numer telefonu 
domowego, imię i nazwisko matki oraz jej 
numer telefonu, imię i nazwisko ojca oraz 
jego numer telefonu, imię i nazwisko osoby 
trzeciej (dziadkowie/ rodzeństwo/ inna 
osoba), którą można powiadomić w razie 
nagłej potrzeby oraz jej numer telefonu. 
 
Przyjazd: w razie przyjazdu samochodem: 
z kim i o której godzinie Uczestnik dojedzie 
na obóz, w razie przyjazdu autobusem lub 
pociągiem: z kim przyjedzie Uczestnik, o 
której godzinie planowany jest przyjazd na 
dworzec kolejowy lub autobusowy, ile osób 
będzie towarzyszyło Uczestnikowi (należy 
podać dokładną liczbę osób). 
 
Powrót: w razie powrotu samochodem: z 
kim Uczestnik będzie wracał z obozu i o 
której godzinie osoba ta przyjedzie po 

pochodzących z Formularzu 
zgłoszeniowego dla rodzica i uzyskanych od 
członków rodziny Uczestnika obozu i jego 
lekarzy Fundacja uzna, że w celu 
zapewnienia Uczestnikowi bezpiecznego 
pobytu na obozie niezbędne jest uzyskanie 
dalszych informacji, psycholog Fundacji 
skonsultuje się z Przedstawicielem 
ustawowym i wyda opinię. Taka sytuacja 
może zaistnieć na przykład, jeżeli 
Przedstawiciel ustawowy zaznaczył w 
Pakiecie zgłoszeniowym dla rodzica, że 
Uczestnik korzysta z terapii indywidualnej. 
W trakcie konsultacji z psychologiem 
omawiana jest indywidualna sytuacja 
Uczestnika, opinie rodziców, choroba 
Uczestnika, przeżywanie przez niego 
procesu żałoby. (W tym celu nie jest 
konieczne wysłuchanie Uczestnika. 
Przechowywanie danych osobowych z tym 
związanych ma miejsce w folderze 
zabezpieczonym hasłem). 
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Uczestnika, w razie powrotu autobusem lub 
pociągiem: z kim będzie wracał Uczestnik i 
o której godzinie planowany jest przyjazd na 
dworzec kolejowy lub autobusowy po 
Uczestnika. 
 
Wymagane jest odrębne oświadczenie 
(należy zawiadomić obóz drogą email lub 
telefoniczną), jeżeli Uczestnik nie 
przyjeżdża/ wraca z członkiem rodziny, 
bądź jeżeli Uczestnik może samodzielnie 
opuścić teren obozu (w przypadku 
Uczestnika w starszej grupie wiekowej). 
 
Dane dotyczące zdrowia Uczestnika 
obozu: alergia pokarmowa, uczulenie na 
lekarstwa, inny rodzaj alergii (np. na 
ugryzienia owadów), dieta specjalna (dieta 
bezmleczna, bezlaktozowa, bezglutenowa, 
wegetariańska, cukrzycowa), czy Uczestnik 
korzysta z pompy insulinowej (wypełnić w 
przypadku cukrzycy) (T/N), rodzaj pompy 
insulinowej, aktualny dzienny schemat 
podawania insuliny (wypełnić w przypadku 
cukrzycy) (śniadanie, drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja, druga 
kolacja), aktualny dzienny schemat 
żywieniowy (wypełnić w przypadku 
cukrzycy) (śniadanie, drugie śniadanie, 
obiad, podwieczorek, kolacja, druga 
kolacja). 
 
Czy Uczestnik obozu wymaga pomocy w 
następujących czynnościach? (mycie 
zębów/ ubieranie/ kąpiel/ spożywanie 
posiłków/ korzystanie z toalety, itp.), czy 
Uczestnik korzysta regularnie ze sprzętu 
specjalistycznego (wózek inwalidzki, 
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chodzik, gorset, lifter, itp.)? 
 
Czy Uczestnik korzystał z pomocy 
psychologa lub psychiatry? (1. tak, lekarz 
przepisał wyrób psychiatryczny, należy 
podać przyczynę oraz typ leku, 2. tak, 
podczas leczenia w szpitalu był pod opieką 
psychologa, należy podać przyczynę, 3. tak, 
chodzi na indywidulaną/rodzinną terapię, 
należy podać przyczynę, 4. nie było jeszcze 
takiego przypadku, 5. inne)  
 
Czy nastąpiła ostatnio istotna zmiana w 
życiu rodziny? (1. rozwód, 2. 
przeprowadzka, 3. zmiana szkoły/ 
przedszkola, 4. ciężka choroba bliskiej 
osoby/ ważnej dla Uczestnika osoby, 5. 
śmierć bliskiej osoby/ ważnej dla 
Uczestnika osoby, 6. narodziny  rodzeństwa/ 
wprowadzenie się do domu nowego członka 
rodziny (np. partnera), 7. dłuższy pobyt w 
szpitalu/ izolacja od codziennego otoczenia, 
8. nie miała miejsca ostatnio żadna istotna 
zmiana w życiu rodziny) - jeśli taka zmiana 
nastąpiła, należy ją krótko opisać.  
 
Inne ważne informacje o Uczestniku w 
związku z pobytem na obozie np. jak 
zachowuje się w otoczeniu innych dzieci, 
jak traktuje dorosłych, jakie ma podejście do 
zasad, jak można mu pomóc uspokoić się w 
chwilach zdenerwowania lub strachu? 
 
W przypadku SKOLIOZY: 
Jaka jest największa psychiczna/fizyczna 
trudność Uczestnika w związku z noszeniem 
gorsetu?  
Jaka jest największa psychiczna/fizyczna 
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trudność Uczestnika w związku z przebytą 
operacją kręgosłupa?  
Czy w ciągu miesiąca przez rozpoczęciem 
obozu Uczestnik miał styczność z dzieckiem 
chorującym na ospę wietrzną? (O tym fakcie 
należy powiadomić organizatorów obozu 
lub lekarza głównego przed wyjazdem na 
obóz). List Uczestnika obozu do 
przyszłego cimbory: imię i nazwisko, 
zdrobnienie imienia, data urodzenia, data 
imienin, co robię w wolnym czasie, moje 
ulubione bajki i filmy, moje ulubione 
zespoły/ ulubieni piosenkarze, 4 rzeczy, 
które najlepiej mnie charakteryzują, czasem 
boję się, gdybym mógł/ mogła mieć trzy 
życzenia w związku z obozem, czy 
byłem/byłam już kiedyś na obozie Bátor 
Tábor (T/N), mojemu cimborze na obozie 
chciałbym/ chciałabym powiedzieć, że… 
 
Tablica ogłoszeń: rysunek, wiadomość 
 
Podawane dane – podsumowanie:  
 
Ogólne dane Uczestnika obozu: imię i 
nazwisko, data urodzenia, choroba, adres, 
imię i nazwisko ojca oraz jego numer 
telefonu, imię i nazwisko matki oraz jej 
numer telefonu, numer telefonu domowego, 
imię i nazwisko trzeciej osoby oraz jej 
numer telefonu, adres email, numer 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Zgłoszenie Uczestnika obozu, informacje 
dotyczące zdrowia i pobytu na obozie: 
ośrodek prowadzący leczenie, lekarz 
prowadzący, koordynator, rozpoznanie, data 
rozpoznania, historia choroby, choroby 
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towarzyszące, uczulenie na lekarstwa, dieta, 
alergie, sprawność ruchowa, centralne 
wkłucie, proteza, PCDAI, PUCAI, specjalne 
wymagania w związku z IBD, specjalne 
traktowanie, opieka, sprzęt specjalistyczny, 
trudności, inne ważne informacje. 
 
Inne dane Uczestnika obozu: data i 
miejsce urodzenia członka rodziny, numer 
dowodu osobistego. 

 
Przetwarzanie danych dotyczących 
zdrowia Uczestnika obozu na liście 
przedturnusowej:  
 
Przy pomocy danych Uczestnika na 
liście przedturnusowej pracownicy 
Fundacji przygotowują się na 
zapewnienie mu bezpiecznego 
pobytu na obozie (np. nawiązanie 
kontaktu, dostosowanie diety, 
zakwaterowanie w domku). 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych, pracownicy Fundacji nie są w 
stanie przygotować się na zapewnienie 
Uczestnikowi bezpiecznego pobytu na 
obozie. 

Uczestnik obozu: imię i nazwisko, status, 
data urodzenia, wiek, informacje dotyczące 
pobytu na obozie, ośrodek prowadzący 
leczenie, lekarz prowadzący, koordynator, 
rozpoznanie, data rozpoznania, historia 
choroby, choroby towarzyszące, uczulenie 
na lekarstwa, dieta, alergie, sprawność 
ruchowa, centralne wkłucie, proteza, 
PCDAI, PUCAI, specjalne wymagania w 
związku z IBD, wniosek o przyjęcie na 
obóz, specjalne traktowanie, opieka 
specjalistyczna, sprzęt specjalistyczny, 
szczególne trudności, inne ważne 
informacje, uwagi, data imienin. 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od pobytu na 
danym obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc 
ewentualne roszczenia związane ze 
zgłoszeniem na obóz ulegają przedawnieniu 
po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: zespół Tábosz, Organizacja 
Programu i Wolontariatu (OPW), zespół ds. 
medycznych Fundacji 
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Rejestracja danych związanych z 
podróżą Uczestnika obozu. Celem 
rejestracji danych jest dopilnowanie, 
żeby Uczestnik obozu podróżował 
wyłącznie w towarzystwie osoby, 
która została do tego upoważniona 
przez Przedstawiciela ustawowego w 
oświadczeniu. 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie jest w stanie 
dopilnować, żeby Uczestnik obozu 
podróżował wyłącznie w towarzystwie 
osoby, która została do tego 
upoważniona przez Przedstawiciela 
ustawowego w oświadczeniu. 

Oświadczenie ws. przyjazdu: imię i 
nazwisko Uczestnika obozu, data i miejsce 
urodzenia, imię i nazwisko członka rodziny, 
data i miejsce urodzenia, numer dowodu 
osobistego, podpis, data (godzina, minuta), 
jeżeli inna osoba niż Przedstawiciel 
ustawowy/ członek rodziny przekazuje lub 
odbiera Uczestnika z obozu należy 
zanotować imię i nazwisko, numer dowodu 
osobistego i adres zamieszkania, 
oświadczenie, że towarzyszenie 
Uczestnikowi obozu w trakcie przyjazdu na 
miejsce obozu powierzono wolontariuszowi. 
 
Oświadczenie ws. powrotu: imię i 
nazwisko Uczestnika obozu, data i miejsce 
urodzenia, imię i nazwisko członka rodziny, 
data i miejsce urodzenia, numer dowodu 
osobistego, podpis, data (godzina, minuta), 
jeżeli inna osoba niż Przedstawiciel 
ustawowy/ członek rodziny przekazuje lub 
odbiera Uczestnika z obozu należy 
zanotować imię i nazwisko, numer dowodu 
osobistego i adres zamieszkania, 
oświadczenie, że Uczestnik został odebrany 
od wolontariusza. 
 
Oświadczenie członka rodziny – odbiór 
Uczestnika z obozu  
 
Dane pełnoletniego członka rodziny: imię 
i nazwisko, imię i nazwisko rodowe, data i 
miejsce urodzenia, numer dowodu 
osobistego, oświadczenie członka rodziny, 
że na własną odpowiedzialność odebrał 
Uczestnika z obozu Bátor Tábor w trakcie 
trwania turnusu, data, podpis. Dane 
Uczestnika obozu: imię i nazwisko, data i 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od pobytu na 
danym obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc 
ewentualne roszczenia związane z podróżą 
Uczestnika obozu ulegają przedawnieniu po 
upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: zespół Tábosz, Organizacja 
Programu i Wolontariatu (OPW). 
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miejsce urodzenia  
 
Oświadczenie członka rodziny – 
samodzielny powrót Uczestnika z obozu 
 
Dane pełnoletniego członka rodziny: imię 
i nazwisko, imię i nazwisko rodowe, data i 
miejsce urodzenia, numer dowodu 
osobistego, zgoda członka rodziny na 
samodzielny powrót do domu Uczestnika po 
zakończeniu obozu, oświadczenie o 
przyjęciu odpowiedzialności za samodzielny 
powrót Uczestnika obozu do domu, 
oświadczenie, że po zakończeniu obozu 
Uczestnik obozu może samodzielnie opuścić 
obóz, zgoda, data, podpis. Dane Uczestnika 
obozu: imię i nazwisko, data i miejsce 
urodzenia, data podróży (dzień, miesiąc, 
rok) 
 
Oświadczenie osoby towarzyszącej – 
przejazd Uczestnika obozu 
 
Dane pełnoletniej osoby towarzyszącej: 
imię i nazwisko, imię i nazwisko rodowe, 
data i miejsce urodzenia, numer dowodu 
osobistego, oświadczenie, że osoba ta będzie 
towarzyszyła Uczestnikowi obozu podczas 
podróży, oświadczenie o przyjęciu 
odpowiedzialności za podróż, zgoda, data, 
podpis. Dane Uczestnika obozu: imię i 
nazwisko, data i miejsce urodzenia. 

 
Rejestracja danych związanych z 
zameldowaniem się na obozie i 
wymeldowaniem się z obozu 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 

Uczestnik obozu: imię i nazwisko, status, 
data urodzenia, choroba, sposób przyjazdu 
na obóz, data przyjazdu na obóz, imię i 
nazwisko osoby towarzyszącej, inne 
informacje dotyczące przyjazdu, sposób 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od pobytu na 
danym obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc 
ewentualne roszczenia związane z 
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oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie ma możliwości 
prowadzić rejestru danych związanych z 
zameldowaniem się Uczestników na 
obozie i wymeldowaniem się z niego. 

powrotu do domu, data powrotu, inne 
informacje dotyczące powrotu, adres 
zamieszkania (miasto, kod, ulica), imię i 
nazwisko ojca oraz jego numer telefonu, 
imię i nazwisko matki oraz jej numer 
telefonu, telefon domowy, imię i nazwisko 
osoby trzeciej, adres email, Formularz 
zgłoszeniowy dla rodzica, Kodeks etyczny 
Odważnych, koszty przejazdu, uwagi. 
 

zameldowaniem się Uczestnika na obozie i 
wymeldowaniem się z niego ulegają 
przedawnieniu po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: Zespół Tábosz, Organizacja 
Programu i Wolontariatu (OPW), zespół ds. 
medycznych Fundacji 

 
Dokumentacja foto/wideo, 
wywiady oraz inne materiały 
multimedialne związane z pobytem 
na obozie, z udziałem Uczestnika 
obozu lub Przedstawiciela 
ustawowego 
 
 
Dokumentacja foto/wideo, wywiady 
oraz inne materiały multimedialne 
związane z obozem służą Fundacji 
do dokumentowania działalności i 
prezentowania jej podmiotom 
zewnętrznym, dzięki czemu Fundacja 
pozyskuje środki na dalsze 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 

Nagrania wideo, fotografie, wywiady oraz 
inne materiały multimedialne z pobytu na 
obozie. 
 
 

Okres przechowywania danych: materiały 
multimedialne mogą być w dowolnym 
momencie usunięte na żądanie osoby, której 
dane dotyczą. Prawo do wycofania zgody na 
publikację materiałów multimedialnych 
może być realizowane w pełnym zakresie 
tylko do czasu ich opublikowania. Materiały 
opublikowane na stronie internetowej lub w 
serwisie społecznościowym mogły zostać 
pobrane i/lub skopiowane przez osoby 
trzecie, za co Fundacja nie ponosi 
odpowiedzialności.  
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: do czasu opublikowania 
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funkcjonowanie. 
 
Powyższa dokumentacja może być 
wykorzystana przez Fundację oraz 
działające na jej zlecenie osoby 
trzecie w materiałach promocyjnych 
Fundacji i organizacji SeriousFun 
Children’s Network (światowa 
organizacja zrzeszająca obozy dla 
chorych dzieci). Może także być 
publikowana przez Fundację z 
wykorzystaniem cytatów, artykułów, 
fotografii bądź krótkich fragmentów 
nagrań na stronie internetowej lub w 
mediach. Dla przykładu, sponsorzy 
mogą poprosić o przesłanie zdjęcia z 
obozu, które opublikują na swojej 
stronie na Facebooku z informacją, 
że wspomogli Fundację Bátor Tábor. 

przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody nie ma możliwości 
wykonania materiałów multimedialnych. 
 
 

materiałów: pracownicy Fundacji Bátor 
Tábor. 
 
Zezwolenia nie wymaga utrwalanie i 
rozpowszechnianie wizerunku danej osoby 
w związku z pełnieniem przez nią funkcji 
publicznych, a także w sytuacji, gdy 
wizerunek danej osoby stanowi jedynie 
szczegół całości (np. zgromadzenie) (art. 
2:48 kc).  
 
Fundacja nie przekazuje organizacji 
SeriousFun Children’s Network danych 
osobowych Uczestników obozu innych niż 
ww. materiały multimedialne.  

 
Karty zdrowia prowadzone w 
trakcie trwania obozu. Celem 
prowadzenia kart zdrowia jest 
posiadanie w chwili rozpoczęcia 
obozu możliwie jak najbardziej 
aktualnych informacji o stanie 
zdrowia Uczestnika, które pomogą 
zapewnić mu bezpieczny pobyt na 
obozie. 
 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 

Karta DIAB Uczestnika obozu: zawiera 
pomiary poziomu cukru w trakcie trwania 
obozu i podawaną insulinę 
 
Karta leków Uczestnika obozu: zawiera 
adnotacje dotyczące leków podawanych w 
trakcie trwania obozu 
 
Obozowa karta zdrowia Uczestnika 
obozu: zawiera adnotacje dotyczące 
zabiegów, które były niezbędne w trakcie 
trwania obozu 
 
Wyniki badań Uczestnika obozu: kał i/lub 
morfologia 
 
Raport końcowy (wypis)  
 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od pobytu na 
danym obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc 
ewentualne roszczenia związane z pobytem 
Uczestnika na obozie ulegają przedawnieniu 
po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: zespół ds. medycznych Fundacji 
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którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych, Fundacja w chwili rozpoczęcia 
obozu nie będzie w posiadaniu możliwie 
jak najbardziej aktualnych informacji o 
stanie zdrowia Uczestnika obozu, które 
mogłyby pomóc zapewnić mu 
bezpieczny pobyt na obozie. 

 

    
Karta wypadku oraz nagłych 
sytuacji zagrożenia sporządzona w 
trakcie trwania obozu 

Dane dotyczące zdrowia: art. 9 ust. 2 
lit. d) RODO (przetwarzania dokonuje 
się w ramach uprawnionej działalności 
Fundacji Bátor Tábor, będącej fundacją 
non-profit). 
 
Inne dane osobowe: art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO (cel wynikający z prawnie 
uzasadnionego interesu Fundacji) 
 
Cele wynikające z prawnie 
uzasadnionego interesu Fundacji: 
dokumentacja wypadków i nagłych 
sytuacji zagrożenia, ustalenie 
odpowiedzialności i sformułowanie 
wniosków, poprawa warunków na 
obozie oraz zapewnienie bezpiecznego 
pobytu na obozie zarówno ogółowi 
uczestników (w takim przypadku 
następuje anonimizacja danych 
Uczestnika obozu), jak i konkretnemu 
Uczestnikowi. 

Karta wypadku: imię i nazwisko 
poszkodowanego, adres, członek personelu 
stałego/ wolontariusz/ Uczestnik obozu, data 
urodzenia, płeć (mężczyzna/ kobieta), data i 
dokładny czas wypadku, miejsce wypadku, 
jak doszło do wypadku, kto był obecny 
podczas wypadku, szczegółowy opis 
obrażeń, imię i nazwisko świadka/ 
świadków, imię i nazwisko osoby/ osób 
udzielającej pierwszej pomocy, stanowisko, 
jakie pilne środki/ interwencje zostały 
podjęte, przyczyna wypadku (według 
poszkodowanego, według świadka, według 
osoby udzielającej pierwszej pomocy), czy 
wypadek został zgłoszony (T/N), komu i 
kiedy został zgłoszony, jeżeli wypadek nie 
został niezwłocznie zgłoszony należy podać 
przyczynę zwłoki oraz datę i czas 
zgłoszenia, czy w momencie wypadku 
poszkodowany przebywał w miejscu, w 
którym powinien się znajdować (T/N), czy 
przestrzegał zasad bezpieczeństwa (T/N), 
czy w miejscu, gdzie odbywał się dany 
program dostępna była odzież ochronna 
(T/N), czy poszkodowany miał założoną 
odzież ochronną wymaganą do udziału w 
danym programie (T/N), czy może 

Okres przechowywania danych: 5 lat od 
pobytu na danym obozie (w myśl art. 6:22 § 
1 kc ewentualne roszczenia związane z 
pobytem Uczestnika na obozie ulegają 
przedawnieniu po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: zespół ds. medycznych Fundacji, 
kierownictwo Fundacji 
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kontynuować pracę/ pobyt na obozie (jeśli 
tak, to od kiedy) (T/N), zalecenia (np. 
wykonywanie lżejszych zadań, odpoczynek, 
itp.), imię i nazwisko osoby wypełniającej 
kartę, podpis, data, czy należy zgłosić 
wypadek ÁNTSZ (Narodowej Służbie 
Zdrowia Publicznego) i ubezpieczycielowi, 
jeśli tak, to kiedy i komu. 
 
Nagła sytuacja zagrożenia: data i dokładny 
czas wydarzenia (jeśli ma zastosowanie), 
krótki opis sytuacji i wskazanie osób, 
których dotyczyła, plan działania (osoby 
odpowiedzialne), jakie pilne środki/ 
interwencje zostały podjęte w celu usunięcia 
problemu, przyczyny, które mogły 
spowodować sytuację zagrożenia, czy 
sytuacja zagrożenia została natychmiast 
zgłoszona (T/N), jeśli tak, to komu, jeżeli 
nie, to należy podać dokładny czas 
zgłoszenia oraz przyczynę zwłoki, jakie 
działania i strategię podjęto w celu usunięcia 
skutków zaistniałej sytuacji zagrożenia i 
jakie rezultaty osiągnięto, strategia 
komunikacji, jakie środki zapobiegawcze 
zaleca się w celu uniknięcia podobnych 
sytuacji w przyszłości, imię i nazwisko 
osoby wypełniającej kartę, podpis, data, czy 
należy zgłosić wypadek ÁNTSZ 
(Narodowej Służbie Zdrowia Publicznego) i 
ubezpieczycielowi, jeśli tak, to kiedy i 
komu. 

    
Ankieta dotycząca Uczestnika 
obozu, sporządzona przez 
pracowników Fundacji  
 
Celem sporządzenia ankiety jest 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 

Rok, turnus, wiek Uczestnika obozu, imię i 
nazwisko Uczestnika obozu, imię i nazwisko 
COD, imię i nazwisko cimborów 
zajmujących się danym domkiem 
 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od pobytu na 
danym obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc 
ewentualne roszczenia związane z pobytem 
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uzyskanie przez Fundację na 
zakończenie turnusu informacji o 
zachowaniu Uczestnika oraz o 
trudnościach, jakie wystąpiły 
podczas pobytu na obozie. Fundacja 
wykorzystuje uzyskane w ten sposób 
informacje i wnioski w celu poprawy 
warunków na obozie, zarówno w 
odniesieniu do ogółu uczestników (w 
takim przypadku następuje 
anonimizacja danych Uczestnika 
obozu), jak i w przypadku 
ewentualnego powtórnego pobytu na 
obozie danego Uczestnika. 
 

oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie może powziąć 
informacji o zachowaniu Uczestnika 
oraz o trudnościach, jakie wystąpiły 
podczas pobytu na obozie i nie ma 
możliwości wykorzystać tych informacji 
i wniosków celem poprawy warunków 
na obozie. 

Czy u Uczestnika obozu pojawiła się 
tęsknota za domem większa niż u 
rówieśników lub przeciętnie? (1. 
nigdy/prawie nigdy, 2. często, ale nie 
stanowiło to dużego wyzwania, 3. często i 
stanowiło to duże wyzwanie dla cimborów 
lub innych uczestników obozu, 4. czy w 
trakcie pobytu na obozie nastąpiła zmiana, 
5. jaka strategia pomagała w 
przezwyciężeniu trudnych sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu potrzebował pomocy 
cimborów w wyrażaniu/ kontrolowaniu 
swoich emocji? (1. nigdy/prawie nigdy, 2. 
często, ale nie stanowiło to dużego 
wyzwania, 3. często i stanowiło to duże 
wyzwanie dla cimborów lub innych 
uczestników obozu, 4. czy w trakcie pobytu 
na obozie nastąpiła zmiana, 5. jaka strategia 
pomagała w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu miał zwiększoną 
potrzebę ruchu/ potrzebował dodatkowej 
pomocy w skupieniu uwagi? (1. 
nigdy/prawie nigdy, 2. często, ale nie 
stanowiło to dużego wyzwania, 3. często i 
stanowiło to duże wyzwanie dla cimborów 
lub innych uczestników obozu, 4. czy w 
trakcie pobytu na obozie nastąpiła zmiana, 
5. jaka strategia pomagała w 
przezwyciężeniu trudnych sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu wymagał pomocy 
cimborów przy rozwiązywaniu 
konfliktowych sytuacji/ przezywał/ 
wykluczał innych uczestników obozu ze 
swojego towarzystwa?  (1. nigdy/prawie 

Uczestnika na obozie ulegają przedawnieniu 
po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: zespół Tábosz, Organizacja 
Programu i Wolontariatu (OPW) 
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nigdy, 2. często, ale nie stanowiło to dużego 
wyzwania, 3. często i stanowiło to duże 
wyzwanie dla cimborów lub innych 
uczestników obozu, 4. czy w trakcie pobytu 
na obozie nastąpiła zmiana, 5. jaka strategia 
pomagała w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji) 
 
Czy zdarzyło się, że Uczestnik obozu był 
wolniejszy niż inni uczestnicy w 
poruszaniu się/ ubieraniu/ utrzymywaniu 
higieny osobistej lub wymagał więcej 
odpoczynku niż inni? (1. nigdy/prawie 
nigdy, 2. często, ale nie stanowiło to dużego 
wyzwania, 3. często i stanowiło to duże 
wyzwanie dla cimborów lub innych 
uczestników obozu, 4. czy w trakcie pobytu 
na obozie nastąpiła zmiana, 5. jaka strategia 
pomagała w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji) 
 
Czy zdarzyło się, że Uczestnik obozu był 
ofiarą przezywania/ wykluczenia z grupy? 
(1. nigdy/prawie nigdy, 2. często, ale nie 
stanowiło to dużego wyzwania, 3. często i 
stanowiło to duże wyzwanie dla cimborów 
lub innych uczestników obozu, 4. czy w 
trakcie pobytu na obozie nastąpiła zmiana, 
5. jaka strategia pomagała w 
przezwyciężeniu trudnych sytuacji) 
 
Czy zdarzyło się, że Uczestnik obozu 
zachowywał się agresywnie wobec innych 
uczestników obozu/ cimborów? (1. 
nigdy/prawie nigdy, 2. często, ale nie 
stanowiło to dużego wyzwania, 3. często i 
stanowiło to duże wyzwanie dla cimborów 
lub innych uczestników obozu, 4. czy w 
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trakcie pobytu na obozie nastąpiła zmiana, 
5. jaka strategia pomagała w 
przezwyciężeniu trudnych sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu miał problemy z 
przestrzeganiem poleceń cimborów/ zasad 
obozowych? (1. nigdy/prawie nigdy, 2. 
często, ale nie stanowiło to dużego 
wyzwania, 3. często i stanowiło to duże 
wyzwanie dla cimborów lub innych 
uczestników obozu, 4. czy w trakcie pobytu 
na obozie nastąpiła zmiana, 5. jaka strategia 
pomagała w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu potrzebował 
dodatkowej motywacji w porównaniu do 
innych uczestników? (1. nigdy/prawie 
nigdy, 2. często, ale nie stanowiło to dużego 
wyzwania, 3. często i stanowiło to duże 
wyzwanie dla cimborów lub innych 
uczestników obozu, 4. czy w trakcie pobytu 
na obozie nastąpiła zmiana, 5. jaka strategia 
pomagała w przezwyciężeniu trudnych 
sytuacji) 
 
Czy Uczestnik obozu potrzebował 
dodatkowej pomocy przy nawiązywaniu 
kontaktów z innymi uczestnikami/ miał 
skłonność do zachowań introwertycznych/ 
do izolowania się od innych uczestników 
obozu? (1. nigdy/prawie nigdy, 2. często, 
ale nie stanowiło to dużego wyzwania, 3. 
często i stanowiło to duże wyzwanie dla 
cimborów lub innych uczestników obozu, 4. 
czy w trakcie pobytu na obozie nastąpiła 
zmiana, 5. jaka strategia pomagała w 
przezwyciężeniu trudnych sytuacji) 
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Jakie nowe umiejętności nabył Uczestnik 
w trakcie pobytu na obozie, 
jak odnalazł się wśród innych 
uczestników obozu, jakie były jego 
kontakty z rówieśnikami, 
inne przejawiane przez niego zachowania, 
które mogą być ważne dla cimborów? 
 
Czy Uczestnik obozu przejawia jakieś 
szczególne zdolności? Np. śpiew, recytacja, 
sport, taniec, inne 
 
Czy uważasz, że Uczestnik obozu mógłby 
wziąć udział w programie telewizyjnym 
lub w innym wydarzeniu medialnym? 
(relacja telewizyjna na żywo/ krótki film – 
na podstawie nagrania/ wywiad radiowy/ 
wywiad prasowy/ nie, jeżeli tak, to 
dlaczego, np.: odważnie komunikuje się z 
innymi/ formułuje głębokie myśli/ chętnie 
się uśmiecha/ z innych powodów) 
 
Czy rodzice Uczestnika obozu mogliby 
udzielić wywiadu (jeżeli poznałeś/-aś 
rodziców Uczestnika)? (nie poznałem/ 
poznałam rodziców/ tak/ nie, jeśli tak, to 
dlaczego, np.: są otwarci/ rozmowni/ 
wdzięczni/ komunikatywni/ z innych 
powodów) 

 
Udział w programie Bátor Alumni 
i rejestracja niezbędnych w tym 
celu danych osobowych  
 
Fundacja powołała do życia program 
Bátor Alumni, aby na bieżąco 
informować byłych Uczestników 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 
Uczestnika obozu)  
 
Uczestnik obozu ma prawo w dowolnym 
momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego 

Imię i nazwisko, adres email, adres 
zamieszkania Uczestnika obozu. 

Dane osobowe mogą być w dowolnym 
momencie usunięte na żądanie Uczestnika 
(do wycofania zgody).  
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: Zespół Tábosz, zespół 
marketingowy, zespół ds. rozwoju, OPW, 
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obozu o swojej działalności oraz 
planowanych wydarzeniach i 
spotkaniach. Celem programu 
Alumni jest pielęgnowanie 
kontaktów w ramach społeczności 
Bátor Tábor po zakończeniu obozu. 

dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Uczestnik obozu nie ma 
możliwości uczestniczyć w programie 
Alumni. 
 

kierownictwo Fundacji 

 
Fundacja może skontaktować się z 
Uczestnikiem obozu/ 
Przedstawicielem ustawowym w 
celu przedstawienia propozycji 
udziału w imprezie charytatywnej 
lub wydarzeniu prasowym. 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 
osoby, której dane dotyczą)  
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie skontaktuje się w 
celu przedstawienia propozycji udziału 
w imprezie charytatywnej lub 
wydarzeniu prasowym. 
 

Imię i nazwisko Uczestnika obozu, adres 
email, adres zamieszkania 

Dane osobowe mogą być w dowolnym 
momencie usunięte na żądanie osoby, której 
dane dotyczą (do wycofania zgody).  
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: Zespół Tábosz, zespół 
marketingowy, zespół ds. rozwoju, OPW, 
kierownictwo Fundacji 

 
Fundacja może skontaktować się z 
Uczestnikiem obozu/ 
Przedstawicielem ustawowym w 
celu przeprowadzenia badań, np. 
ankiety dotyczącej doświadczeń 
związanych z obozem Bátor Tábor 
 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda 
osoby, której dane dotyczą)  
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie skontaktuje się w 

Imię i nazwisko Uczestnika obozu, adres 
email, adres zamieszkania 

Dane osobowe mogą być w dowolnym 
momencie usunięte na żądanie osoby, której 
dane dotyczą (do wycofania zgody).  
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: Zespół Tábosz, zespół 
marketingowy, zespół ds. rozwoju, OPW, 
kierownictwo Fundacji 
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Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania 
danych 

Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych, prawo 
dostępu do danych, przekazywanie 
danych (jeśli ma zastosowanie) 
 

celu przeprowadzenia badań. 
 

 
Dane przetwarzane w przypadku 
zgłoszenia na obóz Duchowy Ptak 
 
Rodzice lub dziadkowie pragnący 
wziąć udział w obozie żałobnym co 
do zasady wypełniają zgłoszenie 
przeznaczone dla Uczestników, z 
tym, że podają jeszcze dodatkowe 
dane. 

Dane dotyczące zdrowia: Art. 9 ust. 2 
lit. a) RODO (osoba, której dane 
dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) 
oraz art. 9 ust. 2 lit. d) RODO 
(przetwarzania dokonuje się w ramach 
uprawnionej działalności Fundacji Bátor 
Tábor, będącej fundacją non-profit). 
 
Inne dane osobowe: Art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO (osoba, której dane dotyczą 
wyraziła dobrowolną zgodę). 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 
dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
 
W razie braku zgody na przetwarzanie 
danych Fundacja nie może rozpatrzeć 
zgłoszenia na obóz Duchowy Ptak i 
zapewnić terapii żałoby podczas obozu. 

Jak nazywało się zmarłe dziecko? 
Pełna data urodzenia zmarłego dziecka 
Kiedy zmarło dziecko? 
Na jaką chorobę cierpiało dziecko? 
Jak długo chorowało dziecko? 
Czy jest jakaś informacją związana z 
okresem choroby dziecka, którą chciałby 
Pan/ Pani podzielić się z nami? 
Czy cała rodzina była obecna na pogrzebie? 
Czy ktoś z rodziny nie przyszedł na 
pogrzeb? 
Czy korzystał Pan/ Pani z fachowej pomocy 
przy przeżywaniu żałoby? 
Czy w ciągu minionego roku nastąpiła jakaś 
większa zmiana w życiu członków rodziny? 
Którego z członków rodziny dotyczyła ta 
zmiana? 
Jak dowiedział się Pan/ Pani o obozie 
Duchowy Ptak? 

Okres przechowywania danych: w 
przypadku, gdy nie wycofano zgody na 
przetwarzanie danych: 5 lat od momentu 
dokonania zgłoszenia na obóz lub pobytu na 
obozie (w myśl art. 6:22 § 1 kc ewentualne 
roszczenia związane ze zgłoszeniem na obóz 
ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat). 
 
Prawo dostępu do danych wewnątrz 
Fundacji: osoby wykonujące zadania w 
związku ze zgłoszeniem Uczestnika na 
obóz, zespół ds. medycznych Fundacji, 
zespół Tábosz . 
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5. PRZEKAZYWANIE DANYCH 
 

Fundacja korzysta z usług poniższych kontrahentów przy wykonywaniu zadań, które wymagają 
operacji przetwarzania danych. Kontrahenci działają jako tzw. „podmioty przetwarzające”: w 
imieniu Fundacji przetwarzają dane osobowe określone w niniejszej Klauzuli informacyjnej. 
 
Fundacja może korzystać z usług wyłącznie takich podmiotów przetwarzających, które 
zapewniają wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę fachową, 
wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających 
wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania. Zakres zadań 
wykonywanych przez dany podmiot przetwarzający i zakres jego odpowiedzialności jest 
uregulowany w umowie zawartej między Fundacją a podmiotem przetwarzającym. Po 
zakończeniu przetwarzania w imieniu Fundacji podmiot przetwarzający powinien – zgodnie z 
decyzją Fundacji – zwrócić lub usunąć dane osobowe, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający, nakładają obowiązek 
przechowywania danych osobowych. 

 
Podmiot przetwarzający Opis działalności 

 
Katalin Kardos Horváth 
Zoltánné 
 
Adres: 1135 Budapest, Reitter 
Ferenc utca 46-48.  
Numer telefonu: +36 06 1 302 
88 08  
Adres email: 
k.kardos@batortabor.hu 
 

Katalin Kardos Horváth Zoltánné jest konsultantem 
dietetycznym Fundacji. Trafiają do niej dane dotyczące 
chorób i alergii pokarmowych poszczególnych 
Uczestników obozu, aby Fundacja mogła zapewnić im 
bezpieczne żywienie w trakcie turnusu. 

Angelika Szabó 
 
Adres: 1135 Budapest, Reitter 
Ferenc utca 46-48. 
Numer telefonu: +36 06 1 302 
8808 
Adres email: 
a.szabo@batortabor.hu 

Angelika Szabó pracuje w zespole ds. medycznych 
Fundacji. Zapoznaje się z danymi Uczestników obozu, 
aby zapewnić im odpowiednią opiekę medyczną w 
trakcie turnusu. 

Júlia Schumicky 
 
Adres: 1135 Budapest, Reitter 
Ferenc utca 46-48. 
Numer telefonu: +36 06 1 302 
8808 
Adres email: 
j.schumicky@batortabor.hu 
 

Júlia Schumicky jest psychologiem Fundacji. Jeżeli na 
podstawie informacji zawartych w Formularzu 
zgłoszeniowym dla rodzica uzna, że potrzebne są 
dodatkowe informacje o Uczestniku obozu, skontaktuje się 
z jego rodzicami. 
 

Miklós Vicsek – Enterprise 
Soft. Kft. 
 
Adres: 1024 Budapest, Harcsa 
utca 2 
Numer telefonu: +36 30 286 59 
07 
Adres email: 
info@enterprisesoft.hu 

Miklós Vicsek jest odpowiedzialny za obsługę i 
prowadzenie bazy danych Uczestników obozu. 
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Podmiot przetwarzający Opis działalności 
 

Infosector Kft. 
 
Adres: 1024, Rómer Flóris utca 
4. 
Numer telefonu: +36 1 800 
8115 
Adres meial: 
hello@infosector.hu 

Administrator serwera Fundacji. W ramach swojej 
działalności ma dostęp do danych osobowych 
przetwarzanych przez Fundację. 

 
6. ŚRODKI OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA DANYCH  

 
Fundacja przechowuje dokumentację papierową zawierającą dane osobowe Uczestników obozu 
w zamkniętej szafie. Dostęp do danych przechowywanych online jest ograniczony również 
wewnątrz Fundacji i zabezpieczony hasłem. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie 
osoby, których praca koniecznie tego wymaga. Sieć wewnętrzna jest chroniona przez atakami z 
zewnątrz przez system zapory. 

 
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANYCH DOTYCZĄ I ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
7.1 Prawa dotyczące ochrony danych osobowych i środki ochrony prawnej  
 

Prawa osób, których dane dotyczą, oraz środki ochrony prawnej zostały szczegółowo określone 
w RODO (w szczególności w art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 
77, art. 78, art. 79, art. 80 oraz art. 82 RODO). Poniżej przedstawiono zestawienie 
najważniejszych przepisów w tym zakresie. Na tej podstawie Fundacja udziela osobom, których 
dane dotyczą, informacji o przysługujących im prawach i środkach ochrony prawnej.  
 
Fundacja bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, 
udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem 
na podstawie art. 15–22 RODO. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa 
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca 
od otrzymania żądania Fundacja informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu 
terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.  
 
Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – 
elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, 
o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której 
dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są 
przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy. 
 
Jeżeli Fundacja nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to 
niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której 
dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu 
nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 
 

7.2 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Fundacji potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, osoba, której dane dotyczą, 
jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:  

 
a) cele przetwarzania;  
b) kategorie odnośnych danych osobowych;  
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c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Fundacja ujawniła lub ujawni 
dane osobowe, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych;  

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest 
to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;  

e) informacje o prawie do żądania od Fundacji sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;  

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne 

informacje o ich źródle;  
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (art. 22 ust. 1 i 4 RODO), w tym 

o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach 
ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego 
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.   

 
(2) Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach 
związanych z przekazaniem. 

 
(3) Fundacja dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających 

przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, 
Fundacja może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy 
inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.  

 
7.3 Prawo do sprostowania danych 
 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Fundacji niezwłocznego sprostowania 
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów 
przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

 
7.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Fundacji niezwłocznego usunięcia dotyczących 

jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały przez Fundację zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane; 

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania;  

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;  

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
Fundacja; lub 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego.  

 
(2) Jeżeli Fundacja upubliczniła dane osobowe, a na mocy powyższych przepisów ma obowiązek 

usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – 
podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów 
przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci 
usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.  
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(3) Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in.:  
 

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;  
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja; 
c) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym 
mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; 
lub 

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
7.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania  
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Fundacji ograniczenia przetwarzania w 

następujących przypadkach:  
 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

c) Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub  

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec 
podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  

 
(2) Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, 

z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

 
(3) Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Fundacja informuje o tym osobę, której dane 

dotyczą, która żądała ograniczenia. 
 
7.6 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o 

ograniczeniu przetwarzania  
 

Fundacja informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu 
przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to 
niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Fundacja informuje osobę, 
której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 

 
7.7 Prawo do przenoszenia danych  
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła 
Fundacji, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze 
strony Fundacji, jeżeli:  

 
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz  
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.  
 

(2) Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację bezpośrednio innemu 
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  
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(3) Wykonanie prawa, o którym mowa powyżej, pozostaje bez uszczerbku dla przepisów 
dotyczących prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), ponadto nie może 
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

 
7.8 Prawo do sprzeciwu  
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z 

przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych, w tym profilowania. W takim przypadku Fundacja nie przetwarza już 
danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, 
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 
(2) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której 

dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w 
zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

 
(3) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu 

bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 
 
(4) W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla 

dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za 
pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.  

 
(5) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 

statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych 
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

 
7.9 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w 
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej 
dotyczące narusza przepisy RODO. Właściwy organ nadzorczy na Węgrzech: Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Narodowy Urząd ds. Ochrony Danych i Wolności 
Informacji) (strona internetowa: http://naih.hu/; adres: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c; adres korespondencyjny: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-
1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).  

 
7.10 Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi 

nadzorczemu  
 
(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem 

przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej.  
 

(2) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, 
jeżeli właściwy organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane 
dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania wniesionej skargi.  

 
(3) Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu zostaje wszczęte przed sądem państwa 

członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.  
 
7.11 Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Fundacji lub 

podmiotowi przetwarzającemu  
 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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(1) Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, 
w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo 
do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej 
na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z 
naruszeniem przepisów RODO.  

 
(2) Postępowanie przeciwko Fundacji lub podmiotowi przetwarzającemu wszczyna się przed sądem 

państwa członkowskiego, w którym Pracodawca lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę 
organizacyjną. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa 
członkowskiego, w którym osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu. Informacje 
o właściwości sądów i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: www.birosag.hu.  

 
Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią powyższej Klauzuli informacyjnej, oraz że 
otrzymałem/-łam jeden egzemplarz Klauzuli. Oświadczam, że miałem/-łam możliwość zadawania 
pytań, i że otrzymałem/-łam wyczerpującą informację w związku z zadanymi przeze mnie 
pytaniami. 
 
……………, ………………………………...201[*] 
 
 
Podpis: ………………………………... 
Imię i nazwisko (drukowanymi literami): ……………………………… 
(Wypełnić w przypadku Przedstawiciela ustawowego): podstawa prawna opieki, adres, data i miejsce 
urodzenia: ………………………………... 

http://www.birosag.hu/
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