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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych; DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1; dalej: Rozporządzenie) pragnie 

poinformować, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studenckie Koło 

Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083727. Dane kontaktowe: 

Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK w 

Krakowie 

ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków 

adres e-mail: skpg@skpg.krakow.pl 

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na przewodników 

górskich beskidzkich III klasy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. z dnia 20 lipca 

2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1553) oraz w celu prawidłowej realizacji działalności prowadzonej 

przez Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK w 

Krakowie na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. z dnia 20 stycznia 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 210), a także w celu 

zapewnienia Pani/Panu możliwości skorzystania z pełni praw przysługujących członkom 

Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie i wywiązania się ze spoczywających na 

nim obowiązków, przetwarzać będziemy następujące Pani/Pana dane osobowe: 

• Imię i nazwisko 

• Data i miejsce urodzenia 

• Numer telefonu 

• Adres poczty elektronicznej 

• Numer telefonu ICE. 

Dane, o których mowa powyżej, udostępniane są nam przez Panią/Pana dobrowolnie, na podstawie 

odrębnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, przy okazji zgłoszenia do udziału w 

szkoleniu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich III klasy oraz uczestniczenia w 

działalności Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim 

PTTK w Krakowie. 

Powyższe dane są niezbędne do pełnoprawnego Pani/Pana udziału w szkoleniu dla kandydatów na 

przewodników górskich beskidzkich III klasy oraz uczestniczenia w działalności Studenckiego 

Koła Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie. Co za 

tym idzie, ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do udziału w 

szkoleniu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich III klasy oraz brakiem 

możliwości uczestniczenia w działalności Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie 

przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie. 

http://www.skpg.krakow.pl/
mailto:skpg@e-gory.pl


 

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu: 

• Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do informacji na ich temat; 

• Prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

• Prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane, w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także, 

gdy zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, bądź gdy dane te będą 

przetwarzane niezgodnie z prawem; 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje w następujących 

przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; w sytuacji gdy przetwarzanie 

okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w 

zamian ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu przez Panią/Pana sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu; 

• Prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych 

danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to 

technicznie możliwe; 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na 

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

cofnięciem; 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania 

szkolenia 2019-2021 dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich III klasy oraz przez 

czas Pani/Pana członkostwa w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie przy 

Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, w szczfególności instytucjom upoważnionym do ich żądania z mocy prawa oraz organom 

administracji publicznej, w celu uzyskania przez Panią/Pana uprawnień przewodnika górskiego 

beskidzkiego III klasy. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

Nie mamy zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom świadczącym usługi na naszą 

rzecz w związku z prowadzeniem przez nas szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich 

beskidzkich III klasy oraz w związku z działalnością prowadzoną przez Studenckie Koło 

Przewodników Górskich w Krakowie przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie, w 

szczególności takich jak: usługi kadrowe, księgowe i podatkowe czy usługi IT. 

 

 

(miejscowość i data)                 (podpis) 

 


