
KARTA KWALIFIKACYJNA
WARSZTATY ARTYSTYCZNE (OBOZ LETNI)

1.Informacja organizatora:

Forma placówki Warsztaty artystyczne (obóz letni) dla dzieci i 
młodzieży

Adres placówki
Ośrodek Wczasowy „BAŁTYK” ul. 
Nadmorska 95  76-034 Sarbinowo

Czas trwania 17.08-25.08.2022      rok

współorganizator
Szczecińskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego 
Dance Studio Paa Szczecin ul. 3-go Maja 4/7 
numer SKFN/BOP/090 – 2007r.

2.Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o skierowanie dziecka na w/w placówke:
Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia Nr pesel

Adres Zamieszkania

Adres rodziców (opiekunów) podczas pobytu 
dziecka w placówce 

Nr telefonu kontaktowego
3.Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka :
Proszę o wpisanie szczegółowych informacji np.: na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę środkami lokomocji, czy 
przyjmuje stałe leki-jakie? Oraz inne informacje...

4.Informacje pielęgniarki o szczepieniach:
(zamiast adnotacji pielęgniarki można dołączyć kserokopie książeczki zdrowia dziecka i przypiąć do karty 
kwalifikacyjnej)

Szczepienia ochronne i inne (rok)

5.Oświadczenie rodziców (opiekunów)
Oświadczam, ze nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn(córka) uczestniczył(uczestniczyła) w 
organizowanych warsztatach-obozie tanecznym i wyrażam zgodę na leczenie lub przeprowadzenie 
koniecznego zabiegu po uprzedniej konsultacji telefonicznej w trakcie jego trwania.

Data i miejsce Podpis 
rodziców(opiekunów)



1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji warsztatow jest Szczecińskie 
Stowarzyszenie Tańca Sportowego Dance Studio Paa z siedziba w Szczecinie ul.3 Maja 4/7.  2.Dane osobowe będą przetwarzane 
jedynie na potrzeby realizacji warsztatow,a ich podanie jest dobrowolne i konieczne do ich realizacji. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji warsztatow (obozu) – (art. 6 ust. 
1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych obowiązujące od 
dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”). 3.Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres trwania warsztatow. 
4.Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich 
poprawienia lub sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich 
przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji warsztatow (obozu) (art. 6 
ust. 1 lit. c)RODO.   5.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z 
obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.


