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UMOWA I REGULAMIN 

PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2023  

Umowa zawarta dnia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst., pomiędzy 

Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok, NIP 9661616441, 

REGON: 20032604, zwana dalej Akademią 

a 

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. zam. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

zwaną dalej Rodzicem/Opiekunem.  

Rodzic/Opiekun oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem 

ustawowym małoletniego Uczestnika:  

 

Imię i nazwisko: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Adres zamieszkania: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

PESEL Uczestnika: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Data urodzenia: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 

Cena całkowita: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. zł 

 

Niniejsza umowa dotyczy wybranych turnusów półkolonii zimowych 2023 (zaznaczone☒): 

☐ Turnus 1 - 23.01.2023 r. - 27.07.2023 r. 

☐ Turnus 2 - 30.01.2023 r. - 03.02.2023 r. 

Regulamin PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2023 dla dzieci zwanych dalej  półkoloniami i organizowanych 

przez Akademię Nauki Emilia Karolina Seroka w Białymstoku, przy ul. Legionowej 14/16, NIP 

9661616441, bialystok@akn.pl. tel. 512015152, zwaną dalej Akademią. 

Niniejsza umowa została sporządzona i zawarta w formie elektronicznej. Przesłanie formularza 

zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i potwierdzeniem zawarcia umowy na 

półkolonie ZIMOWE 2023 „W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI” pomiędzy Rodzicem/Opiekunem Uczestnika 

dokonującym zgłoszenia na półkolonie, a Akademią. Dane klienta, wraz z wykazem 

zarezerwowanych turnusów oraz opłatami znajdują się w systemie ActiveNow, na koncie Klienta. 

 

§1 ROZKŁAD TURNUSÓW PÓŁKOLONII LETNICH 

 Turnus 1 - 23.01.2023 r. - 27.07.2023 r. - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 

 Turnus 2 - 30.01.2023 r. - 03.02.2023 r. - W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI 

§2 ZASADY OGÓLNE 

1. Program półkolonii obejmuje 5 dni w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 

realizowanych w turnusach (1,2) do wyboru od 23.01.2023 r.  do 03.02.2023 r. 

2. Szczegółowy program półkolonii znajduje się w zakładce „Ferie zimowe 2023” na stronie 

internetowej www.bialystok.akn.pl. 
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3. Program półkolonii realizowany jest od godz. 8:00 do godz. 16:00. Istnieje możliwość 

przyprowadzenia dziecka od godz. 7:30 do sali oraz odbioru do godz. 17:00. Po godz. 16:00 dziecko 

pozostaje pod opieką trenera w tzw. świetlicy.  

4. Półkolonie odbywać się będą w siedzibie Akademii Nauki, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok. 

5. Akademia daje sobie prawo do kontaktów telefonicznych z Rodzicem/Opiekunem Uczestnika  

w celach związanych z organizacją półkolonii. 

6. Grupy liczą od 8 do 15 osób. 

7. W sytuacji niewystarczającej liczby Uczestników, Akademia daje sobie prawo do odwołania turnusu 

i zwrotu uzyskanych środków. 

8. Akademia dopuszcza możliwość prowadzenia grupy przez więcej niż jedną trenerkę/trenera stosując 

system rotacyjny. 

9. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jak również niezrealizowania pewnych zajęć 

wynikających z programu, z przyczyn niezależnych, takich jak tempo pracy Uczestników lub warunki 

atmosferyczne. 

10. Półkolonie zostaną zgłoszone w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

 

 

§3 ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Całkowity koszt udziału w półkoloniach wynosi: 690,00 brutto zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt 

zł) za jeden turnus. 

2. Cena promocyjna za jeden turnus wynosi 640,00 brutto zł (słownie: sześćset dziesięć zł) 

3. Promocja trwa od 21.11.2022 r. do 10.12.2022 r. 

4. Cena promocyjna nie podlega dodatkowym rabatom. 

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 10.12.2022 r.  

6. Akademia, w ramach opłaty za półkolonie zobowiązana jest do zapewnienia wyżywienia (obiad, 

podwieczorek, napoje do obiadów, woda), pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW na czas trwania 

turnusu półkolonii, pokrycia kosztów biletów wstępu do atrakcji znajdujących się poza Akademią  

oraz wyposażenia dziecka we wszystkie materiały niezbędne do uczestnictwa w półkoloniach.  

7. Opłatę za półkolonie należy wnieść na następujących zasadach: 

 Pełną kwotę wynikającą z niniejszej umowy należy uregulować gotówką w biurze Akademii 

Nauki, najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu 

8. Akademia nie zwraca wniesionej kwoty za niewykorzystane dni z powodu wyjazdu, choroby  

czy innych zdarzeń losowych.  

9. Brak opłaty  w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z półkolonii, spowoduje brak możliwości 

uczestniczenia w zajęciach oraz skreśleniem z listy uczestników półkolonii. 

10. Akademia Nauki zastrzega sobie prawo do zmian w programie spowodowanych nagłymi 

czynnikami zewnętrznymi na które nie ma wpływu lub zmianami atmosferycznymi. 
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11. Faktura za udział dziecka w półkoloniach wystawiana jest jedynie na wniosek Rodzica lub Opiekuna, 

przesłany w wiadomości email na adres: bialystok@akn.pl lub przekazany pracownikowi sekretariatu 

Akademii Nauki. 

12. Za pomocą platformy ActiveNow, Rodzic/Opiekun ma możliwość weryfikacji zarezerwowanych 

turnusów, wglądu do rozliczeń za półkolonie oraz weryfikacji przesłanych danych osobowych 

(zaproszenie do platformy ActiveNow Rodzic/Opiekun otrzyma drogą e-mail w odpowiedzi zwrotnej 

na przesłany formularz zgłoszeniowy). 

 

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, który zawarł  

za pośrednictwem strony internetowej www.bialystok.akn.pl umowę na odległość, może w terminie 

14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przesłania 

formularza umowy. 

Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do 

zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed 

upływem tego terminu. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie 

prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca 

Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta 

o odstąpieniu od umowy, dokonaną przez niego płatność. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy 

użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, 

chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego  

z żadnymi kosztami. 

2. W przypadku rozpoczęcia turnusu Klient traci prawo do odstąpienia od umowy i wpłacona kwota 

nie podlega zwrotowi.  

3. Rezygnacja przed rozpoczęciem turnusu – dotyczy rezygnacji po upływie 14-dniowego terminu 

odstąpienia od umowy 

a.  zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 100,00 zł 

b. W przypadku wpłaconej pełnej kwoty za każdy turnus, zostanie potrącona opłata manipulacyjna  

w wysokości 100,00 zł, a pozostała należność zwrócona przelewem na konto. 

4. Rezygnacja w trakcie trwającego turnusu – dotyczy rezygnacji po upływie 14-dniowego terminu 

odstąpienia od umowy 

a. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.  

5. Brzmienie powyższych punktów ma zastosowanie do wszystkich turnusów, na które uczestnik został 

zapisany i z których rezygnuje. 

6. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej.  

http://www.bialystok.akn.pl/
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7. Za datę otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przyjmuje się datę wpłynięcia pisemnej 

rezygnacji z półkolonii do sekretariatu Akademii. 

 

§5 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

na wykorzystanie wizerunku dziecka (Uczestnika półkolonii) na stronie internetowej Akademii Nauki 

www.bialystok.akn.pl i/lub  na funpage'u Akademii Nauki na Facebooku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 

z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie zrobione podczas zajęć mogą 

zostać wykorzystane jedynie do celów reklamowych firmy Akademia Nauki.  

 

§6 ZGODA NA WYJŚCIE DZIECKA POD OPIEKĄ OPIEKUNA 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

na opuszczanie placówki dydaktycznej przez dziecko, w trakcie trwania PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2023. 

Opuszczenie placówki następuje w towarzystwie trenera w celach rekreacyjnych i edukacyjnych. 

 

§7 OŚWIADCZENIE  DO WARUNKÓW UCZESTNICTWA W  PÓŁKOLONIACH  

– dzieci w wieku 6 – 12  lat 

1. W przypadku poważnych wykroczeń uczestnik półkolonii może zostać wykluczony z zajęć po 

uprzednim powiadomieniu Rodzica/Opiekuna. Rodzic/Opiekun dziecka wykluczonego zobowiązany 

jest do bezzwłocznego odebrania dziecka z zajęć. 

2. Kosztami napraw za szkody spowodowane przez uczestnika półkolonii będą obciążani Rodzice 

(Opiekunowie) na podstawie protokołu zniszczenia sporządzonego przez trenera w obecności 

sprawców zdarzenia. W przypadku kiedy sprawców jest kilku lub nie można ustalić bezpośredniego 

sprawcy – odpowiedzialność jest solidarna (odpowiadają wszyscy, którzy np.: korzystają z zestawu 

edukacyjnego, sprzętu). Odpowiedzialność solidarną ponosi trener grupy, która spowodowała szkodę. 

3. Zabrania się uczestnikom półkolonii swobodnego oddalania się od grupy na wycieczkach bez 

wyraźnej zgody trenera. Na zajęciach nie można uczestnikom używać wulgaryzmów. 

4. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik spożył alkohol, palił tytoń lub zażył narkotyk lub środek 

odurzający trener ma równoczesny obowiązek  powiadomić lekarza, policję oraz Rodziców (lub 

prawnego Opiekuna). Uczestnik zostanie bezzwłocznie usunięty z zajęć. 

5. Organizator półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione przedmioty, które 

są własnością dzieci: smartphone, tablet, telefon komórkowy, gry, biżuterię, itp. 

6. O nieprzestrzeganiu powyższych zasad poinformowani zostają Rodzice (Opiekunowie). Niezależnie 

od powyżej wybranych punktów obowiązują ogólne przyjęte regulaminy: poruszania się po drogach, 

zachowania podczas podróży autokarem i przeciwpożarowy. 

7. W przypadku późniejszego przywiezienia uczestnika półkolonii (po godz. 08:00) – Rodzic (Opiekun) 

nie będzie zgłaszał roszczeń finansowych do Organizatora półkolonii. 

8. W przypadku wcześniejszego odebrania uczestnika z półkolonii (przed godz. 16:00) – Rodzic 

(Opiekun) nie będzie zgłaszał roszczeń finansowych do Organizatora półkolonii. 
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§8 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z COVID-19 I INNE 

1. W sytuacji wejścia w życie wytycznych lub ograniczeń wynikających z zarządzeń właściwych organów 

władzy odnoszących się do zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 wydanych przed 

rozpoczęciem półkolonii lub w trakcie ich trwania, półkolonie zostaną odwołane lub zakończone  

w trybie natychmiastowym. 

2. W sytuacji odwołania półkolonii przed ich startem, Akademia zobowiązuje się do zwrotu 100% 

uzyskanych środków na konta bankowe Rodziców/Opiekunów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

odwołania. 

3. W sytuacji odwołania półkolonii w trakcie ich trwania, Akademia Nauki zobowiązuje się do zwrotu 

uzyskanych środków na konta bankowe Rodziców/Opiekunów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

odwołania, potrącając 20% kwoty, za każdy zrealizowany dzień półkolonii przerywanego turnusu. 

4. Powyższe odnosi się również do innych wyjątkowych sytuacji, w tym siły wyższej, niemożliwych  

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które z jakiegokolwiek powodu uniemożliwiają  

lub utrudniają przeprowadzanie półkolonii.  

5. Na terenie Akademii Nauki obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa – nie dotyczy Uczestników 

półkolonii. 

6. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zobowiązani są zgłosić ten fakt 

pracownikowi Akademii Nauki. 

7. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mają zakaz przekraczania wyznaczonej 

strefy i zobowiązani są do oczekiwania na dzieci w holu, przed sekretariatem Akademii Nauki. 

8. Płyny do dezynfekcji dłoni są dostępne w holu, korytarzu oraz salach szkoleniowych. 

 

§9 ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

1. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa z reżimem sanitarnym, 

przede wszystkim: przyprowadzania na półkolonie tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie 

wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości 

i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym 

dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, 

po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne 

przyjęcie. 

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: 

 a) przy wejściu i wyjściu z placówki  

 b) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

3.  Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 

odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

4.  Oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka  

na półkolonie organizowane przez Akademię Nauki w Białymstoku.  
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5. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka 

i naszych rodzin tj.: 

 a) mimo wprowadzonych przez Akademię Nauki obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19, 

 b) w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia, personel/dziecko/rodzic dziecka oraz 

najbliższe otoczenie rodziny może zostać skierowane na kwarantannę, wg aktualnych ustaleń i zaleceń 

SANEPID-u 

 c) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu, 

Akademia Nauki może zostać zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili  

na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie mogą zostać poddani kwarantannie, 

 d) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, 

osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej sali izolacyjnej. Niezwłocznie 

zostanie powiadomiony Rodzic/Opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy, 

6. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenach organizatora nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do Akademii Nauki w Białymstoku oraz organu prowadzącego, będąc 

całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

§10 INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – znane powszechnie 

jako rozporządzenie RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych 

osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. 

Poniżej przekazujemy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani oraz dzieci pozostających pod państwa opieką/kuratelą 

uczęszczających do: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka z siedzibą przy ul. Legionowej 14/16, 15-

099 Białystok (dalej: Akademia lub zamiennie Administrator) oraz innych osób przez państwa 

wskazanych (zamiennie nazwanych dalej: Pana/Pani danych osobowych). 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia, e-mail: bialystok@akn.pl   

Akademia – jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby jego personel oraz podmiot 

podprzetwarzający, w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia RODO i w ten 

sposób chronić Państwa dane osobowe.  

Podmiotem podprzetwarzającym jest Activenow sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa,  

NIP 701 088 91 31, KRS 0000 754 602. 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Akademii sprawuje Inspektor 

Ochrony Danych (dalej: Inspektor): Inspektor Ochrony Danych, tel. 737707082 

Kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, 

także w razie wątpliwości co do Państwa praw. 



 

 

St
ro

n
a7

 

Cel przetwarzania danych osobowych  

Dane będą przetwarzane przez Akademię w celach: 

• zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów/innych dokumentów - do czasu 

zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z 

umowami/innymi dokumentami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz 

reklamacji, 

• realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wrażliwych, w związku z postanowieniami Art. 

6 ust. 1 lit. a-c, e-f i Art. 7 rozporządzenia RODO, 

• przetwarzania danych wizerunkowych osób korzystających z usług Akademii celem budowania 

pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni, 

• marketingu usług Akademii - do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do 

czasu wygaśnięcia zawartych umów/innych dokumentów. 

Źródła danych osobowych  

Akademia przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani (np. dane podane na 

formularzach) oraz pozyskane z systemów IT, bądź instytucji (np. urząd, sąd, lekarz/poradnia) w 

granicach obowiązującego prawa. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych  

W zależności od łączących Pana/Panią z Akademią relacji, Administrator w uzasadnionych 

okolicznościach, w tym wynikających z obowiązującej litery prawa, może przetwarzać następujące 

kategorie danych osobowych, w szczególności: 

• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania), 

• dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny), 

• dane identyfikacyjne (np. PESEL), 

• dane wrażliwe (np. dane pochodzące od lekarza, poradni) 

• dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności), 

• dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów/innych dokumentów), 

• dane behawioralne (np. opis zachowania danej osoby), 

• dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z osobą komunikacji), 

• dane wizerunkowe (np. z monitoringu, zdjęć potwierdzających realizację celów/zadań 

Administratora). 

Ujawnianie danych 

Dostęp do danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Akademii, będą mieli wyłącznie 

upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W prawnie 

uzasadnionych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom poza strukturą Akademii 

(np. sąd, urząd administracji publicznej). Zawsze w takiej sytuacji Administrator dokładnie bada 

podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych  

w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu 

Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy 

administracji publicznej). 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
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• podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie 

zawartych umów, np. lekarz, ubezpieczyciel, IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu 

Administratora, 

• Administrator lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją 

stosunków gospodarczych łączących Administratora i Panią/Pana (np. banki w realizacji 

przelewów), 

• podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa 

procesowego np. kancelarie prawne będące przedstawicielem strony w sporze sądowym, 

• podmioty, wobec których Pan/Pani wyraził/-a zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich 

danych osobowych. 

Realizacja praw 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zachowaniem postanowień wynikających z Art. 6 i 7 

rozporządzenia RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, mają państwo 

prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/innego 

dokumentu lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych 

osobowych, tj. do otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe będzie przesłanie tych danych innemu 

administratorowi. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę 

wynikającą z przepisów szczególnych.  

W przypadku zawierania/podpisywania umów/innych dokumentów umożliwiających objęcie przez 

Akademię opieką dzieci i realizacją swych celów, podanie danych osobowych jest konieczne do ich 

realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez 

Administratora usług.  

Wziąwszy pod uwagę powyższe:  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora przekazanych danych osobowych w trybie 

art. 6 ust. 1 pkt a-c, e-f ww. rozporządzenia RODO w szczególności w celu realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczych, również na rzecz realizacji celów Akademii odnoszących się pośrednio 

bądź bezpośrednio do dziecka uczęszczającego do Akademii, pozostającego pod moją opieką bądź 

kuratelą. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych bądź podmioty uczestniczące w realizacji celu/ zadania/ zlecenia 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 
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4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych do celów 

kontaktowych/budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej  

i w mediach. 

5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 


