KARTA INORMACYJNA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
FAMILY SUMMER CAMP
1) DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
PESEL:
Adres zamieszkania:

2) INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA:
Czy dziecko choruje na schorzenia alergiczne? Jeżeli tak, to czy przyjmuje leki i/lub jest w trakcie
leczenia?

Czy przyjmuje inne stałe leki?

Czy jest uczulone na jakieś leki?

Czy są przeciwwskazania do brania udziału w zajęciach rekreacyjno-ruchowych? Jeżeli tak, jakie?

Inne uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

Ostatnie przebyte szczepienia:

Zaświadczam, że uczestnik nie ma przeciwwskazań wzięcia udziału we wszystkich zajęciach
objętych programem FAMILY WINTER CAMP.
………………………………
Data i podpis
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dotyczących mojego dziecka, zawartych w niniejszym
formularzu, w tym danych dotyczących stanu zdrowia dla celów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
uczestnika wypoczynku.

………………………………
Data i podpis
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TOMASZ ZDEB prowadzący działalność pod firmą KRAUL
WAKACJE, ul. Tytusa Chałubińskiego 120S,30-698 Kraków. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów niezbędnych do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty, które wspierają KRAUL
WAKACJE w organizacji wypoczynku (np. w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych). Podstawą przetwarzania danych
jest udzielona przez Państwa zgoda. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo dziecka w wypoczynku. Wszelkie
zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
KRAUL WAKACJE,
ul. Tytusa Chałubińskiego 120S, 30-698 Kraków
kraul@kraul.pl
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