
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW WAKACYJNYCH WARSZTATÓW 
 
    1. Organizatorem  Wakacyjnych  Warsztatów  jest  Fundacja  Rodzinnej  Opieki  Zastępczej  JA  I  MÓJ  DOM 
z siedzibą w Łodzi przy ulicy Chałasińskiego 11, wpisana przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod  numerem KRS 0000199423, NIP 7282220761, Regon 
472053752. 
    2. Uczestnikiem Warsztatów jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Wakacyjnych Warsztatach 
(dalej jako „Uczestnik”). 
   3. Istnieje możliwość, iż przebieg Warsztatów, w tym wizerunek osób w nich uczestniczących będzie 
utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
    4. Uczestnik zapisując się Wakacyjne Warsztaty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich 
i podległych jego opiece dzieci obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. 
Jednocześnie biorąc udział w Warsztatach wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym 
rozpowszechnianie przez Fundację JA I MÓJ DOM ich wizerunku utrwalonego w trakcie Warsztatów za pomocą  
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 
społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Fundacji JA I MÓJ DOM oraz 
podmiotów z nią współpracujących w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących 
od Fundacji JA I MÓJ DOM lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych 
oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) 
rozpowszechnianych przez Fundację JA I MÓJ DOM w związku  z organizacją Warsztatów lub dotyczącą jej 
działalnością informacyjną lub promocyjną. 
    5. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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  sprawie 
swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 
r.) dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników  jest Fundacja JA I MÓJ DOM z Siedzibą w Łodzi 
przy ul. Chałasińskiego 11; 
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony danych Osobowych; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach; 
4) dane osobowe Uczestnika przetwarzane  będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i 
prowadzenia Warsztatów oraz w celu realizacji ustawowych zadań fundacji; 
5) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów  prawa; 
6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;  
7) Uczestnicy mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania;   
8) Uczestnicy maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają iż przetwarzanie danych 
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO. 


