
 

 

Obowiązek Informacyjny: 

1. Nazwa Placówki/ Administratora Danych Osobowych: Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze, 33-

343  Rytro 99 Dane kontaktowe: dwdrytro@onet.pl, +48 517 622 554 

 

2. Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze informuję Państwa o przetwarzaniu danych 

osobowych w tym:  

Nazwisko, imię uczestnika, imiona i nazwiska jego rodziców, rok urodzenia, adres zamieszkania, 

adres zamieszkania jego rodziców, numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez 

pełnoletniego uczestnika, informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika, informacje 

o stanie zdrowia, PESEL, informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie 

trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie, informacje i spostrzeżenia 

wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku– zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 

452) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 

1646) 

3. Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Ustawy Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

949, 2203), Ustawy system informacji oświatowej(Dz.U. z 2017 r. poz.2159, 2203), dane mogą 

zostać przekazane do nadrzędnych jednostek, którym podległa jest placówka oświatowa oraz 

innych podmiotów, w tym do: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Przychodni lekarskiej 

 

4. Zgodnie z przysługującym Państwu prawem wynikającym z art. 16-22 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. 

Przysługuje państwu prawo do:  

Bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, prawa do dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

 

5. Jeśli nie zgadzają się Państwo z polityką ochrony danych osobowych prowadzoną przez 

szkołę/placówkę oświatową przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane przez placówkę oświatową będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 

5 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) 

 


