
Formularz zgłoszeniowy pobytu na polu namiotowym usytuowanym na 

Kąpielisku Przystań Wodna w Nowych Siołkowicach 

 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

 

Imię i Nazwisko:          ……………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:   .………………………………………………………… 

                                        …………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy:         …………………………………………………………… 

 

Ilość osób przebywających:  …….. 

 

Termin pobytu od dnia ……… do dnia …………………….. roku. 

 

Przebywanie na terenie pola oznacza akceptację Regulaminu pola namiotowego Przystań 
Wodna w Nowych Siołkowicach. 
Oświadczam, że zapoznałem się i otrzymałem klauzulę informacyjną art. 13 RODO, oraz 
klauzulą dotyczącą monitoringu wizyjnego na kąpielisku 
  

 

 

                                                                                                            …………………………………………………………  

                                                                                                                       Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

Życzymy udanego wypoczynku 

 

 



 
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego na kąpielisku 

Drogi Gościu 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO), Urząd Gminy w Popielowie informuje: 

 

1. Na terenie kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” zainstalowaliśmy kamery wideo rejestrujące obraz w trybie 

ciągłym, tj. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku. W ten sposób chronimy Pana / Panią oraz inne osoby 

w tym dzieci, na wypadek zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. 

2. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie kąpieliska jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób 

z niego korzystających oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. 

3. Wchodząc na teren kąpieliska zgadza się Pan / Pani na rejestrację swojego wizerunku. Wyrażasz swoją zgodę dobrowolnie, a jeżeli 

nie chcesz być rejestrowany nie wchodź w obszar objęty monitoringiem wizyjnym. Toalety oraz przebieralnie nie są objęte 

monitoringiem.  

4. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku oraz czasu i miejsca pobytu osób 

korzystających z obiektu. 

5. Monitoringu nie możemy wyłączyć, ponieważ pełni on ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

6. Administratorem Twoich danych jest Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów. 

7. Jedynym celem, dla którego zbudowaliśmy system monitoringu wizyjnego, jest rejestrowanie zdarzeń dla podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa. 

8. W razie pytań dotyczących sposoby i zakresu przetwarzania rejestrowanych danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 12, 46-090 Popielów lub za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@popielow.pl. 

9. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków orz poprzez 

wywieszenie informacji o danych administratora. 

10. Zarejestrowane dane będą przetwarzane w celu wykazania konkretnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo. 

11.  Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

12. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz 

organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także 

uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym. 

13. Pracownicy Urzędu Gminy Popielów oraz osoby z którymi współpracujemy nie będą przeglądali zarejestrowanego materiału wideo, 

chyba że zajdzie taka konieczność. 

14. Zarejestrowany materiał wideo będzie przechowywany przez 14 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale 

nadpisany przez nowe dane. 

15. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub 

administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu 

do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w 

wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone. 

16. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. 

c i e) RODO). 

17. Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b. uzupełniania, poprawiania, sprostowania swoich danych,  

c. usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  

d. ograniczenia przetwarzania danych,  

e. wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie danych następuje w ramach 

sprawowania władzy publicznej. 

18. Jeżeli Twoim zdaniem, przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz złożyć skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zanim złożysz skargę zachęcamy Cię do kontaktu z naszym 

Inspektorem Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej iod@popielow.pl. 

19. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

                                                                             

 

                                                                                               Data podpis …………………………….. 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1 z późn. zm.)., dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 13, 46-

090 Popielów,  jest Wójt Gminy Popielów.  

2. W urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy w 

Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie 

udzielonej zgody, w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi; 

c) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

d) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Popielów; 

e) w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 

zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Popielów przetwarzają dane osobowe, dla których 

Administratorem jest Wójt Gminy Popielów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo 

do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w 

tym profilowaniu. 

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa 

lub jest niezbędne dla zawarcia umowy. 

13. Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie www.popielow.pl oraz bip.popielow.pl/3416/2279/ochrona-danych-

osobowych.html  

 

                                                                                                                                                         Data podpis …………………………………….. 
 

Urząd Gminy w Popielowie  
46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 00 • fax 77/ 427 58 38          e-mail: ug@popielow.pl • www.popielow.pl  

 Klauzula informacyjna 

Urząd Gminy w Popielowie 
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