
Klauzula dla IST Światowego Jamboree Skautowego 
2023

Wstęp
Droga Uczestniczko/Uczestniku,
W związku z udziałem w Światowym Jamboree Skautowym 2023 (dalej Jamboree 2023) będziemy 
wykorzystywać Twoje dane osobowe – zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, 
jak i te, które będziemy zbierać w trakcie trwania wyjazdu. 

Kto jest kim?
Administratorem Twoich danych osobowych, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem 
wykorzystywanie tych danych, jest: 

• Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"), 

Jak się z nami skontaktować?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych 
osobowych:

Związek Harcerstwa Polskiego Inspektor Ochrony Danych
ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

tel. +48 888 942 222

tel. +48 22 339 0645 e-mail: rodo@zhp.pl
fax: +48 22 339 0606 
e-mail: sekretariat@zhp.pl

Po co nam Twoje dane osobowe?
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym (w tym 
informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o stanie zdrowia i stosowanej diecie) oraz dane 
zebrane w trakcie trwania wydarzenia i w związku z jego przebiegiem (w tym dane o stanie zdrowia ora o 
wypadkach z Twoim udziałem). Wykorzystujemy te dane osobowe w celu:

• podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Cię do udziału w wydarzeniu jako IST, 
• zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania wydarzenia, w tym 

zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej,
• prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji,
• zgłoszenia wypoczynku zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnienia wszystkich niezbędnych dokumentów w celu wyjazdu poza granice kraju,
• podpisania umowy

Podstawą naszego działania w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której osoba, której dane 
dotyczą jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych na 
potrzeby zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest prowadzona przez nas działalność 
(podstawa prawna przewidziana art. 9 ust. 2 lit. d RODO). Dane w związku z zawartym porozumieniem 
będą przechowywane bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, 
której dane dotyczą, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wykorzystujemy również Twoje dane w celu rozliczenia opłaty za wyjazd. Podstawą prawną 
wykorzystania danych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na ZHP (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane 
będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym 
dokonano płatności.
W celu zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; podstawą 
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prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZHP (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dane będą 
przechowywane przez trzy lata od zakończenia świadczeń;
W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w związku z uczestnictwem w wypoczynku; podstawą 
prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
dane będą przechowywane przez 5 lat od momentu usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania 
jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ustaleniu, dochodzeniu 
lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym i pozasądowym; dane będą przechowywane przez okres 
3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia porozumienia. 
Ponadto przed dopuszczeniem Cię do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, wykorzystujemy Twoje dane osobowe obejmujące numer 
PESEL, pierwsze imię, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki, datę urodzenia w celu skierowania 
zapytania do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Sprawców Przestępstw na 
Tle Seksualnym. Zapytanie dotyczy jedynie informacji, czy Twoje dane są zgromadzone w Rejestrze. 
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest obowiązek prawny ciążący na nas na 
podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością 
na tle seksualnym (podstawa prawna przewidziana w art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek, abyśmy mogli opracować dokumentację fotograficzną różnych 
przejawów życia harcerstwa, a także materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne oraz abyśmy mogli 
rozpowszechniać te materiały. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja 
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Ujawniamy Twoje dane osobowe lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom 
udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu organizacji wypoczynku, a także kuratorowi oświaty, 
prokuratorowi, państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu (miejskiemu) 
Państwowej Straży Pożarnej oraz innych władz publicznych uprawionych do uzyskania tych danych w 
związku z prowadzonymi postępowaniami, a także służbom państwowym w związku z organizacją 
wypoczynku poza granicami kraju. Dane zostaną ujawnione Ministrowi Sprawiedliwości prowadzącego 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Dane ponadto ujawniamy Koreańskiemu 
Stowarzyszeniu Skautowemu, które jest organizatorem Jamboree 2023. Dane mogą zostać udostępnione 
podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, w tym do Microsoft.  

Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili: 

• wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych zawierających 
Twój wizerunek utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych 
negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania 
Twojego wizerunku przed jej wycofaniem;

• wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie 
uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją 
szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które 
realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma 
innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je. 

Ponadto, masz prawo do żądania: 
• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane 

osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, 
kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z 
którego je pozyskaliśmy; 

• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
• usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli: 



– Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w 
których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem

– cofnąłeś/cofnęłaś zgodę na wykorzystanie danych osobowych 
– wniosłeś/wniosłaś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na 

podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, 
• ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich 

wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych) w sytuacjach, 
gdy: 
– kwestionujesz prawidłowość danych osobowych 
– kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych; 
– nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 
– wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;

• otrzymania danych osobowych dziecka w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego 
przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane 
osobowe dziecka zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o 
ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych dziecka przetwarzanych w 
sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie 
elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego moich danych 

osobowych obejmujących mój wizerunek w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, 
informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam 
zgodę, obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym 
obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w imprezie, w 
formie wypoczynku lub w innej formie pracy jednostek ZHP, w następujący sposób:

• zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;

• nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
• publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na 
stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;

• rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
• publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie 

egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

__________________
[czytelny podpis  obejmujący imię i nazwisko]


