Podanie danych wskazanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym nie jest wymogiem ustawowym.
Jest jednak warunkiem zakwalifikowania uczestnika do udziału w formie pracy.
ADMINISTRTOR DANYCH
Administratorem danych osobowych Twojego dziecka, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za
zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest: · Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie
z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),
· Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna (zwana dalej "Chorągwią").
Jak się z nami skontaktować?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych
osobowych:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna ul. Piaskowa 4 01-067 Warszawa
tel. 533-318-712
e-mail: chorągiew@stoleczna.zhp.pl
Możesz również kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony
danych:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna
tel. 533-318-712
e-mail: rodo@stoleczna.zhp.pl
Po co nam Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym (w tym informacje
o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka oraz o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i
stosowanej diecie) oraz dane zebrane w trakcie trwania formy pracy i w związku z jej przebiegiem.
Wykorzystujemy te dane osobowe w celu:
· podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Cię do udziału w formie pracy,
· zapewnienia udziału w formie pracy,
· zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania formy pracy, w tym zapewnienia
dziecku dostępu do opieki zdrowotnej,
· prowadzenia dokumentacji formy pracy,
Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych osobowych w celu zakwalifikowania i zapewnienia
udziału w formie pracy jest zgoda (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o której
udzielenie zwracamy się poniżej. Natomiast podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w
celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wyraźna zgoda (podstawa prawna
przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. a RODO), o której udzielenie zwracamy się poniżej.
Ponadto wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami o naprawienie
szkody na osobie lub majątku (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2
lit. f RODO).

Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną
różnych przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz
abyśmy mogli rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną utrwalania wizerunku w tym celu jest
nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu kronik życia
harcerskiego, a jego rozpowszechniania w tym celu - Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Ujawniamy dane osobowe lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, a także władzom publicznym uprawionym do uzyskania
tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Ponadto ujawniamy Twoje dane osobowe twórcy interaktywnego formualrza zgłoszeniowego, który
wykorzystuje dane osobowe, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmiot
przetwarzający.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od zakończenia formy pracy. Jeżeli nie
zostaniesz zakwalifikowane do udziału w formie pracy, wówczas usuniemy Twoje dane niezwłocznie
po podjęciu decyzji o niezakwalifikowaniu.
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili:
· wycofać zgodę na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby zakwalifikowania i zapewnienia
udziału w formie pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania
formy pracy; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, uniemożliwia
jednak dalszy udział w formie pracy; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem;
· wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją
szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które
realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej
podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto, masz prawo do żądania:
· dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe,
uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych
osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
· sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
· usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
o dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem
o cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych

o wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw.
prawnie uzasadnionego interesu,
· ograniczenia wykorzystania danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie
dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
o kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
o kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
o nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
o wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
· otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie,
administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe zostały
przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie
zgody.
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie
elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.
***
Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z chorągwią albo
bezpośrednio z wyznaczonym przez Chorągiew inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

