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Za!"cznik do karty kwalifikacyjnej uczestnika  

I. Informacje dotycz"ce uczestnika wypoczynku 

Imi! i nazwisko dziecka 
 
 

Numer dru"yny do której 
nale"y dziecko 

 

Rozmiar koszulki obozo-
wej (zaznacz odpowiedni) 

                            XS       S       M       L       XL       XXL 

Dane rodziców/ 
opiekunów prawnych 

Imi! i nazwisko  Imi! i nazwisko  

Adres za-
mieszkania/ 
pobytu 

 
Adres za-
mieszkania/ 
pobytu 

 

Telefon  Telefon  

Dane osobowe osoby 
upowa"nionej do odbioru 
dziecka (imi!, nazwisko, 
numer dowodu to"samo-
#ci oraz telefon) 

 

II. Zobowi"zania, zezwolenia i o#wiadczenia 

•! Zobowi$zuj! si! do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysoko#ci 450 z%, 
S%ownie: czterysta pi!&dziesi$t z%otych. 
•!O#wiadczam, "e zapozna%am(-em) si! i akceptuj! warunki uczestnictwa na Obozie W!drownym Hufca 

Kielce – Miasto po Jurze Krakowsko Cz!stochowskiej mojego dziecka w terminie 12-18 sierpnia 2019. 
•!O#wiadczam, "e poda%am(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog$ pomóc  

w zapewnieniu w%a#ciwej opieki w czasie pobytu dziecka na formie HALiZ/ wypoczynku.  
•!O#wiadczam, dziecko przyjmuje na sta%e nast!puj$ce leki:     

           
w dawkach:                                                                                                                
(na dowód czego za%$czam odpowiednie za#wiadczenie lekarskie) oraz, "e jako rodzic/opiekun 
wyposa"am dziecko w odpowiednie leki (w przypadku ich za"ywania przez dziecko na sta%e) w ilo#ci 
niezb!dnej do podania podczas trwania ca%ej formy HALiZ/ wypoczynku i jednocze#nie przekazuj! je 
wychowawcy. 

PESEL dziecka            
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•!O#wiadczam, "e w razie zagro"enia "ycia dziecka zgadzam si! na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje na podstawie decyzji podj!tych przez w%a#ciwy personel s%u"by zdrowia. 

III. O#wiadczenie dotycz"ce przetwarzania danych osobowych 

W zwi$zku z organizacj$ wypoczynku dzieci i m%odzie"y, w tym wypoczynku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej  
i Zimowej b!dziemy wykorzystywa& dane osobowe Twojego dziecka – zarówno te, o których podanie prosimy w niniej-
szym formularzu, jak i te, które b!dziemy zbiera& w trakcie trwania wypoczynku. Podanie danych wskazanych  
w niniejszym formularzu jest wymogiem ustawowym (przewidzianym w art. 92k ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze#nia 1991 
r. o systemie o#wiaty). 
Kto jest kim? 
Administratorem danych osobowych Twojego dziecka, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem 
wykorzystywanie tych danych, jest:  
•! Zwi"zek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzib$ w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),  
•! Zwi"zek Harcerstwa Polskiego Chor"giew Kielecka (zwana dalej "Chor"gwi""). 

Jak si$ z nami skontaktowa%? 
Mo"esz kontaktowa& si! z nami we wszystkich sprawach zwi$zanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych: 

Zwi"zek Harcerstwa Polskiego 
ul. Marii Konopnickiej 6 
00-491 Warszawa 
tel.  +48 22 339 0645 
fax: +48 22 339 0606  
e-mail: sekretariat@zhp.pl � 

Zwi"zek Harcerstwa Polskiego Chor"giew Kielecka  
ul. Pa'ska 1A 
25-811 Kielce 
tel.  41 344 65 55 
e-mail: biuro@kielecka.zhp.pl 

Po co nam dane osobowe Twojego dziecka? 
Wykorzystujemy dane osobowe dziecka podane przez Ciebie w niniejszej karcie kwalifikacyjnej (w tym informacje 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka oraz o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej 
diecie dziecka) oraz dane zebrane w trakcie trwania wypoczynku i w zwi$zku z jego przebiegiem (w tym dane  
o stanie zdrowia oraz o wypadkach z udzia%em dziecka). Wykorzystujemy te dane osobowe w celu: 
•! podj!cia decyzji o zakwalifikowaniu dziecka do udzia%u w wypoczynku,  
•! potwierdzenia prawa dziecka do #wiadcze' opieki zdrowotnej,  
•! zapewnienia bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia dziecka w trakcie trwania wypoczynku, w tym zapewnienia 

dziecku dost!pu do opieki zdrowotnej, 
•! prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, w tym karty kwalifikacyjnej oraz protoko%u powypadkowe-

go, 
•! informowania rodziców lub opiekunów oraz w%a#ciwych organów (kuratora o#wiaty, prokuratora, pa'stwo-

wego inspektora sanitarnego) o wypadku z udzia%em dziecka. 
Podstaw$ prawn$ wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowi$zek prawny ci$"$cy na organizatorze 
wypoczynku dzieci i m%odzie"y na mocy przepisów ustawy z dnia 7 wrze#nia 1991 r. o systemie o#wiaty (podstawa 
prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jednak"e podstaw$ prawn$ wykorzystania danych osobowych na 
potrzeby zapewnienia bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia dziecka jest wyra(na zgoda (podstawa prawna 
przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z ustaw$ o systemie o#wiaty), o której udzielenie zwracamy si! 
poni"ej. 
Ponadto wykorzystujemy powy"sze dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami dotycz$cymi niedope%nienia 
obowi$zków prawnych ci$"$cych na organizatorze wypoczynku dzieci i m%odzie"y (podstawa prawna przewidziana 
w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO). 
Ponadto wykorzystujemy wizerunek Twojego dziecka, aby#my mogli opracowa& dokumentacj! fotograficzn$ ró"nych 
przejawów "ycia harcerstwa, a tak"e materia%y edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz aby#my mogli 
rozpowszechnia& te materia%y. Podstaw$ prawn$ wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 
6 ust. 1 lit. a RODO). 
Komu ujawniamy dane osobowe Twojego dziecka? 
Ujawniamy dane osobowe dziecka lekarzom, piel!gniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom 
udzielaj$cym #wiadcze' opieki zdrowotnej, a tak"e kuratorowi o#wiaty, prokuratorowi, pa'stwowemu 

  

miejscowo#%, data podpisy rodziców lub opiekuna prawnego  
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Informacje dla rodziców i opiekunów 
Powy"sze informacje dotycz$ wykorzystywania danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego oraz 
wykonywania przys%uguj$cych mu praw. Prosimy, aby# zapozna% si! z powy"szymi informacjami oraz, 
uwzgl!dniaj$c dojrza%o#& i stopie' rozwoju Twojego dziecka/podopiecznego,  

•! u#wiadomi% mu, jak wa"na jest ochrona danych osobowych, 
•! wyja#ni% mu, w jaki sposób ZHP/Chor$giew wykorzystuj$ jego dane osobowe, 
•! uzyska% jego opini! i w miar! mo"liwo#ci uwzgl!dni% jego rozs$dne "yczenia przed wyra"eniem zgody na 

przetwarzania jego danych osobowych lub przed wykonaniem przys%uguj$cych mu praw.  
Ponadto, pragniemy poinformowa&, "e w zwi$zku z wyra"eniem przez Ciebie zgody na udzia% dziecka w organizowanej 
formie wypoczynku dzieci i m%odzie"y, wykorzystujemy równie" Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie  
w niniejszej karcie kwalifikacyjnej: 

1)! w zwi$zku z reprezentowaniem dziecka/podopiecznego, w tym w celu weryfikacji umocowania do dzia%ania 
w imieniu dziecka/podopiecznego wynikaj$cego z w%adzy rodzicielskiej lub opieki; 

2)! w celu nawi$zania z Tob$ kontaktu w istotnych sprawach dotycz$cych Twojego dziecka, w tym 
poinformowania o chorobie dziecka/podopiecznego lub o wypadku z jego udzia%em.  

Podstaw$ prawn$ wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowi$zek wynikaj$cy z przepisów prawa  
w zakresie reprezentowania osób nieposiadaj$cych zdolno#ci do czynno#ci prawnych (Kodeks cywilny) oraz 
dotycz$cych wykonywania w%adzy rodzicielskiej (Kodeks rodzinny i opieku'czy) (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). 
Ponadto, w odniesieniu do informowania o wypadku z udzia%em dziecka/podopiecznego, podstaw$ prawn$ 
wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowi$zek wynikaj$cy z przepisów ustawy z dnia 7 wrze#nia 
1991 r. o systemie o#wiaty. 
Wykorzystujemy dane osobowe w powy"szych celach do czasu zako'czenia formy wypoczynku dzieci i m%odzie"y. 
Przys%uguj$ce Ci prawa zosta%y opisane powy"ej. 

 

 
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W ZWI&ZKU Z UDZIA'EM W IMPREZIE LUB FORMIE WYPOCZYNKU 

 
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 
Wyra"am zgod! na wykorzystanie przez Zwi$zek Harcerstwa Polskiego/ Chor$giew Kieleck$ danych osobowych mojego 
dziecka obejmuj$cych jego wizerunek w celu prowadzenia dzia%alno#ci edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. 
Wykorzystanie danych osobowych dziecka, na które wyra"am zgod!, obejmuje rozpowszechnianie jego wizerunku 
utrwalonego na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w zwi$zku z jego udzia%em w imprezie, 
w formie wypoczynku lub w innej formie pracy jednostek ZHP, w nast!puj$cy sposób: 
•! zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowoln$ technik$, w tym technik$ drukarsk$, 

reprograficzn$ oraz technik$ cyfrow$; 
•! nieodp%atne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku; 
•! publiczne udost!pnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby ka"dy móg% mie& do niego dost!p w miejscu  

i czasie przez siebie wybranym, w szczególno#ci na stronach internetowych, na portalach spo%eczno#ciowych,  
w aplikacjach mobilnych; 

•! rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej; publiczne wy#wietlenie  
i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny. 

 
________________________________ 

miejscowo#&, data 

 
_________________________________________ 

podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 

  

miejscowo#%, data podpisy rodziców / opiekunów prawnych /  
podpis pe!noletniego uczestnika formy HALiZ/wypoczynku   

  

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej Za%$cznik nr 8 
 

 
 

Strona 3 z 4 
 
 

inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Pa'stwowej Stra"y Po"arnej oraz innych 
w%adz publicznych uprawionych do uzyskania tych danych w zwi$zku z prowadzonymi post!powaniami. 
Jak d!ugo przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka? 
W celu wywi$zania si! z obowi$zku ci$"$cego na organizatorze wypoczynku dzieci i m%odzie"y na mocy przepisów 
ustawy z dnia 7 wrze#nia 1991 r. o systemie o#wiaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 5 lat 
od dnia usuni!cia zg%oszenia z bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra w%a#ciwego do spraw o#wiaty i wychowa-
nia. 
Jakie prawa Ci przys!uguj"? 

Masz prawo w ka"dej chwili:  
•! wycofa& zgod! na wykorzystanie danych osobowych dziecka/podopiecznego na potrzeby zapewnienia bez-

piecze'stwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienia dost!pu do opieki zdrowotnej w trakcie organizowanego 
wypoczynku dzieci i m%odzie"y; wycofanie zgody nie poci$ga za sob$ "adnych negatywnych konsekwencji, 
uniemo"liwia jednak dalszy udzia% dziecka/podopiecznego w formie wypoczynku; wycofanie zgody nie 
wp%ywa na zgodno#& z prawem wykorzystania danych osobowych przed jej wycofaniem; 

•! wnie#& sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie tzw. prawnie uzasadnio-
nego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozwa"ymy, czy – ze wzgl!du na szczególn$ sytuacj! dziecka 
– ochrona jego interesów, praw i wolno#ci przewa"a nad interesami, które realizujemy, wykorzystuj$c te 
dane osobowe. Je"eli Twój sprzeciw oka"e si! zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania 
tych danych, usuniemy je.  

Ponadto, masz prawo do "$dania:  
•! dost!pu do danych osobowych dziecka, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy dane osobowe dziec-

ka, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych oso-
bowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zosta%y lub zostan$ ujawnione, planowanym okresie 
przechowywania danych osobowych, a tak"e o (ródle, z którego je pozyskali#my;  

•! sprostowania danych osobowych dziecka, gdy s$ niekompletne, nieprawid%owe lub nieaktualne; 
•! usuni!cia wszystkich lub niektórych danych osobowych dziecka, je"eli:  

!! dane osobowe dziecka przesta%y by& niezb!dne do celów, w których zosta%y zebrane lub w których by%y 
wykorzystywane albo od pocz$tku by%y wykorzystywane niezgodnie z prawem 

!! cofn$%e#/cofn!%a# zgod! na wykorzystanie danych osobowych dziecka 
!!wnios%e#/wnios%a# zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka na podstawie 

tzw. prawnie uzasadnionego interesu,  
•! ograniczenia wykorzystania danych osobowych dziecka, tj. za"$da&, aby#my zaprzestali ich wykorzystania 

(nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:  
!! kwestionujesz prawid%owo#& danych osobowych, 
!! kwestionujesz zgodno#& z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych, 
!! nie potrzebujemy ju" tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze' 

przys%uguj$cych dziecku, 
!!wnios%e#/wnios%a# sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych dziecka; 

•! otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie u"ywanym formacie nadaj$cym 
si! do odczytu maszynowego oraz przes%ania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora 
danych osobowych; masz równie" prawo do "$dania, by dane osobowe dziecka zosta%y przes%ane przez nas 
bezpo#rednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo"liwe; dotyczy to jedynie da-
nych osobowych dziecka przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym 
Statutu ZHP). 

Masz prawo do wniesienia skargi w zwi$zku z wykorzystywaniem danych dziecka do Prezesa Urz!du Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skarg! mo"esz wnie#& w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo 
ustnie do protoko%u w siedzibie Prezesa Urz!du. 
Mo"esz w dowolnym momencie wycofa& wyra"on$ zgod!, kontaktuj$c si! w tym celu z ZHP/Chor$gwi$ Kieleck$. 
Wycofanie zgody nie wp%ywa na zgodno#& z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem.  

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 
Wyra"am zgod! na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, podanych przeze mnie w karcie 
kwalifikacyjnej, na potrzeby zapewnienia bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienia dost!pu do opieki 
zdrowotnej w trakcie organizowanego wypoczynku dzieci i m%odzie"y. 
 

 _________________________ 
[czytelny podpis rodzica/opiekuna  

obejmuj$cy imi! i nazwisko] 


