
 Szkoła Tańca FAST – STEP FAST- STEP TRAVEL 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

 

I.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 

1. Forma wypoczynku
1) 

 kolonia 
 zimowisko 
   obóz 
 biwak 
 półkolonia 
  inna forma wypoczynku  
 
2. Termin wypoczynku   21  – 31 VIII 2022 

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku 

Hotel Miętne, Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin 

 

 

…………………………………. 

 (miejscowość, data) 

…………………………………. 

(podpis organizatora wypoczynku) 

  

  
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

1. Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................................................................  

2. Imiona i nazwiska rodziców .............................................................................................................................................  

3. Rok urodzenia ...................................................................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................  

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców
3)

 ......................................................................................................................  

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w trakcie 

trwania wypoczynku .............................................................................................................................................................  

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 ..............................................................................................................................................................................................  

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co 

uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub okulary) ...................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień): 

tężec ......................................................................................................................................................................................  

błonica ..................................................................................................................................................................................  

dur .........................................................................................................................................................................................  

inne .......................................................................................................................................................................................  

oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku.........................................................................................................................  
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III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych ujawnionych w pkt II powyżej będzie Szkoła Tańca FAST-STEP (dalej: 

„my”)  z siedzibą w Warszawie (04-682) przy ul. Marciniaka 15. Będziemy przetwarzać w/w dane osobowe w celu 

organizacji wypoczynku, o którym mowa w pkt. I powyżej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest 

Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych 

produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 

możliwości prowadzenia marketingu.  

Dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody i/lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Dane osobowe nie będą profilowane ani udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe współpracującej z nami kadrze (instruktorom i wychowawcom). 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – 

w przypadku gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, 

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje 

dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.  

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na adres: biuro@fast-step.pl. 

 

Prawo wycofania zgody 

Do momentu zakończenia wypoczynku możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, 

wysyłając na adres e-mail biuro@fast-step.pl wiadomość o temacie „Wycofanie zgody RODO”. W treści 

wiadomości musisz podać nam  imię i nazwisko uczestnika, turnus i miejscowość obozu. Cofnięcie takiej zgody 

jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wypoczynku oraz utratą prawa do zwrotu opłaty. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie  zgody przed  jej wycofaniem.  

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udziału w wypoczynku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w celu 

organizacji wypoczynku i na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

mojego dziecka podczas wypoczynku 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie sfotografowanego i sfilmowanego wizerunku mojego 

dziecka podczas wypoczynku w celach promocyjnych na stronach www, portalach społecznościowych 

lub w innych mediach Szkoły Tańca Fast-Step. 

 

 

 

…………………………………. 

(data) 

 

 

……………………………………………………….……. 

(podpis rodziców / prawnych opiekunów) 
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IV. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU 

  

Postanawia się
1)

: 

 zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

 odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

 

 

………………………… 

(data) 

 

 

…………………………………. 

(podpis organizatora wypoczynku) 

 

 V. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał w Hotelu Miętne, Miętne, ul. Główna 45, 08-400 Garwolin 
 (adres miejsca wypoczynku) 

 

od dnia  …………………………   do dnia  …………………………  

 

  

………………………… 

(data) 

 

…………………………………. 

(podpis kierownika wypoczynku) 

  

 

VI. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

 

 

 

 

…………………………………. 

(miejscowość, data) 

 …………………………………. 

(podpis kierownika wypoczynku) 

 

VII. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

(miejscowość, data) 

 …………………………………. 

(podpis kierownika wypoczynku) 

 

 
1)

 Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
2)

 W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3) 

W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 


