Załącznik nr 4
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą
w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej „my”, „UTK”). Możesz się
z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

przez e-mail: utk@utk.gov.pl

telefonicznie: 22 749 14 00

za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Inspektor ochrony
danych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nim skontaktować
w następujący sposób:
 listownie na adres: Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa „Dane osobowe”
 przez e-mail: iod@utk.gov.pl
 telefonicznie: 22 749 14 00
 za pośrednictwem ePUAP: /UTK/SkrytkaESP

Organizacja, rejestracja oraz udział w dniu otwartym w UTK

Cele przetwarzania
Podstawy prawne
przetwarzania

Informacje dotyczące
profilowania

Twoja zgoda:
art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" – w zakresie
Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka;

art. 9 ust 2 lit a RODO – w zakresie danych o stanie zdrowia Twojego dziecka.
 W celu organizacji i udziału w Zielonej Szkole
 W celach związanych z zabezpieczeniem roszczeń – do momentu ich wygaśnięcia
 Przez okres trwałości projektu „Kampania Kolejowe ABC” tj. do 31 grudnia 2025 r.
 Dane dotyczące zdrowia zostaną trwale usunięte w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończeniu udziału w Zielonej Szkole.
 Upoważnieni pracownicy UTK
 Podmiot uczestniczący w organizacji Zielonej Szkoły w tym kierownik Zielonej Szkoły
oraz opiekunowie/wychowawcy.
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację

prawo dostępu do danych

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (pozostałe Krajowe
Organy Nadzoru wskazane są na stronie Komisji Europejskiej
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protectioneu_pl#thegeneraldataprotectionregulationgdpr )
Na podstawie Twoich danych osobowych ani danych Twojego dziecka nie dokonujemy
profilowania.

Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania
informacji o Tobie.

Obowiązek podania
danych
Przekazywanie
danych poza
Europejski Obszar
Gospodarczy

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak
możliwości skorzystania z udziału w Zielonej Szkole.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Okres
przechowywania
danych
Odbiorcy danych
Prawa związane z
przetwarzaniem
danych

Prawo wniesienia
skargi do organu




Szczegółowe informacje o przetwarzaniu www.utk.gov.pl/rodo

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA WYJAZD DZIECKA
NA ZIELONĄ SZKOŁĘ
A. Wyrażam zgodę na udział dziecka* w Zielonej Szkole w……………………………...
w terminie …………………………………..
Jednocześnie zobowiązuję się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki i odebrać je
po zakończonej Zielonej Szkole.
B. Dane osobowe uczestnika:
Imię i Nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:.....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nr PESEL
.......................................................................................................................................
Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych:
..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

☐
☐



Uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze.



Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników podczas wyjazdu odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni.



W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na Zielonej
Szkole, zobowiązujemy się do osobistego odebrania dziecka z Zielonej Szkoły
po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem Zielonej Szkoły.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami o przetwarzaniu danych
osobowych moich i mojego dziecka przez Prezesa UTK.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa UTK danych osobowych mojego
dziecka takich jak Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, nr PESEL na potrzeby
organizacji i udziału w Zielonej Szkole.

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam:
...................................................................................
(czytelny podpis rodziców/a /opiekunów/a prawnego, data)

C. Informacja o stanie zdrowia
Jednocześnie informuję, że dziecko*…………………………………...............................
(imię i nazwisko dziecka)

choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby
.......................................................................................................................................................
zażywa/nie zażywa* na stałe leki
.......................................................................................................................................................
jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)*
.......................................................................................................................................................
dobrze/źle* znosi jazdę autokarem
inne uwagi:....................................................................................................................................
Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w leki (w wypadku ich stałego zażywania)
i środki opatrunkowe; leki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, pisemną zgodą
rodziców na podawanie oraz z opisem sposobu podawania przechowywane są u kierownika
Zielonej Szkoły lub opiekuna.

☐
☐
☐

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacjami o przetwarzaniu danych zdrowia
mojego dziecka przez Prezesa UTK.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa UTK danych o stanie zdrowia
mojego dziecka na potrzeby organizacji i udziału w Zielonej Szkole.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam:
...................................................................................
(czytelny podpis rodziców/a /opiekunów/a prawnego, data)

