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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas 

akcji pierwszej pomocy w szkole: 
Bądź jak RATOWNIK! 

 
Informacja o Twoich danych osobowych 

 
W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego potocznie RODO, prosimy Cię o: 

1. zapoznanie się z poniższymi informacjami, 

2. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. 

Zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”.  

Pamiętaj! Zawsze możesz wycofać daną nam zgodę. 

 
 

O jakich danych mówimy? 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w następujących celach: 

Imię i nazwisko, klasa, szkoła do której uczęszcza uczestnik akcji – dane zbierane w 

celach ewidencyjnych – nie będą ujawniane na zewnątrz (dostęp ma tylko administrator i 

współadministrator). 

Wizerunek uczestników akcji pierwszej pomocy w szkole: Bądź jak RATOWNIK! – dane 

zbierane w celach promocji akcji. 

 

Kto będzie administratorem Twoich danych? 

Izabela Brzyska – Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości 

NIP 866-157-79-30, REGON 292800211, z siedzibą: os. Strusia 1a, 31-807 Kraków 
 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane? 

W celu promowania Akcji pierwszej pomocy w szkole: Bądź jak RATOWNIK! 

Strona akcji: https://ikmj.com/pierwsza-pomoc-w-szkolach/ 
 
 

Komu możemy przekazać dane? 

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane przekażemy: 

1. Współadministrator Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska, http://goprjura.pl, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Podlesice 5, 42-425 Kroczyce – w celu realizacji „akcji pierwszej pomocy w 

szkole: Bądź jak RATOWNIK!“ i promocji Grupa Regionalna GOPR Grupa 

Jurajska. 
 
 

2. Media (telewizja, media internetowe, radio, prasa) w celu promocji: 
2.1. Akcji pierwszej pomocy w szkole: Bądź jak RATOWNIK!  
2.2. Administratora, 
2.3. Grupy Regionalnej GOPR Grupa Jurajska 

3. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego 
prawa: organy w tym organy ścigania, sądy, na żądanie tych stron lub w celu 
przedstawienia materiał dowodowego. 

 
 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 

Masz prawo do: 

1. żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, 

2. możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

3. możesz zgłosić sprzeciw. 

 

 

Z kim się skontaktować abyś mógł porozmawiać o Twoich danych? 

Izabela Brzyska – Mazur Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości 

os. Strusia 1a, 31-807 Kraków 

biuro@ikmj.com +48 12 414 01 25 

mailto:biuro@ikmj.com

