REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„SKAUT” – pilotaż programu
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Skaut”, finansowanym ze środków
publicznych, ogłoszonym na podstawie Decyzji nr 30 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22
lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia Programu „Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i
młodzieży.
2. Program „Skaut” jest programem, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
3. Działania realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Operatora krajowego
przy wsparciu podmiotów spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Podmiotem realizującym Program jest Operator krajowy – Instytut Sportu – Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01- 982 Warszawa.
5. Podmiotami wspierającymi realizację Programu są:
a)
Skauci - nauczyciele wychowania fizycznego posiadający doświadczenie w
prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego, trenerzy lub instruktorzy, którzy
otrzymali deklarację wsparcia udziału w Programie wystawioną przez jednostkę
samorządu terytorialnego, będącą organem prowadzącym szkołę, i z którymi
zawarto umowy o realizację Programu;
b)
Jednostki samorządu terytorialnego – jednostki samorządu terytorialnego będące
organami prowadzącymi szkołę, realizujące założenia Programu „Skaut” na
podstawie zawartego z nimi porozumienia o współpracy;
c)
Koordynatorzy wojewódzcy – podmioty działające na zlecenie Operatora
krajowego, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
realizujące wybrane zadania w Programie „Skaut” na podstawie zawartej z
Operatorem krajowym umowy współpracy.
6. Uczestnikami Programu są dzieci i młodzież będący uczniami szkół podstawowych w
klasach IV – VIII, których przedstawiciele ustawowi wyrazili zgodę na wzięcie udziału w
Programie.
7. Program realizowany jest w okresie od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 listopada
2019 roku.
8. Program realizowany jest jako program pilotażowy w województwach śląskim,
małopolskim, świętokrzyskim oraz podlaskim.
9. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu „Skaut”
jest Operator krajowy.
§2
Założenia Programu
1. Głównym celem Programu „Skaut” jest identyfikacja dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo. W gminach biorących udział w Programie, Skauci będą wykonywać
Uczestnikom testy sprawności fizycznej, rekomendować uczniów do uczestnictwa w
zajęciach w klubach sportowych prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży pochodzącej z
gminy będącej terenem działalności Skauta oraz obserwować zawody i zajęcia sportowe.
2. Wyniki testów sprawnościowych (wraz z przypisaniem do określonego sportu) zostaną
umieszone w Narodowej Bazie Talentów, w celu dokonywania monitoringu stanu kondycji
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fizycznej dzieci i młodzieży, a także w celu wsparcia Uczestników w zakresie ich rozwoju
fizycznego i umożliwienia im skorzystania z ofert i wsparcia innych podmiotów
działających na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Polski, takich jak kluby i związki
sportowe.
3. Celami Programu są również wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,
aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących
w obszarze sportu dzieci i młodzieży, wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci
i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,
a także stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami
sportowymi oraz promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
4. Uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
§3
Zasady działania Operatora krajowego
1. Operator krajowy jest odpowiedzialny za realizację Programu „Skaut” w szczególności za
koordynację, nadzór i kontrolę pracy podmiotów realizujących Program „Skaut” na
poziomie wojewódzkim.
2. Operator krajowy prowadzi bieżącą współpracę z podmiotami realizującymi Program
„Skaut” tj. z koordynatorami wojewódzkimi, jednostkami samorządu terytorialnego i
Skautami.
3. Operator krajowy odpowiedzialny jest za dobór odpowiednich podmiotów do realizacji
Programu „Skaut” pełniących rolę Koordynatora wojewódzkiego, ustalenie zakresu
realizowanych przez nich zadań w Programie oraz zawarcie z nimi stosowanych umów.
4. Operator krajowy prowadzi sprawozdawczość realizacji Programu „Skaut”.
5. Operator krajowy administruje narzędziem, prowadzonym w formie elektronicznej
służącym Skautom do dokonywania rozliczeń realizowanych przez siebie zadań a także
narzędziem elektronicznym służącym do prowadzenia Narodowej Bazy Talentów, do
której Skauci będą wprowadzać wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych.
6. Operator krajowy odpowiedzialny jest za prowadzenie działań promujących Program
„Skaut” w tym za administrowanie i prowadzenie strony internetowej promującej Program,
a także profili w mediach społecznościowych.
7. Operator krajowy odpowiedziany jest za wyznaczenie liczby Skautów działających w
ramach danej Jednostki samorządu terytorialnego, a także za określenie liczby testów
sprawnościowych, które powinny zostać przeprowadzone przez Skauta na terenie danej
Jednostki samorządu terytorialnego.
§4
Zasady działania Koordynatora wojewódzkiego
1. Koordynator wojewódzki jest podmiotem wspierającym działania Operatora krajowego na
terenie danego województwa.
2. Koordynator wojewódzki jest wybrany przez Operatora krajowego spośród podmiotów,
które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i posiadają doświadczenie w
realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze z wykorzystaniem środków publicznych.
3. Do obowiązków Koordynatora wojewódzkiego należy w szczególności zawarcie ze
wskazanym przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego Skautem umowy na realizację
Programu „Skaut”, obsługa administracyjna stosunku prawnego nawiązanego na podstawie
zawartej ze Skautem umowy, w tym rozliczanie pracy Skauta i wypłata mu należnego
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zgodnie z umową wynagrodzenia, współpraca z Jednostką samorządu terytorialnego w
zakresie przypisanych jej zadań w tym zawarcie w nią w imieniu i na rzecz Operatora
krajowego porozumienia o współpracy, nadzór nad prawidłową realizacją Programu
„Skaut” na terenie województwa.
4. Szczegóły współpracy Operatora krajowego z Koordynatorem wojewódzkim wskazane są
w umowach zawartych pomiędzy tymi podmiotami.
§5
Zasady działania Jednostek samorządu terytorialnego
1. Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w Programie, zobowiązane są do
współdziałania z Operatorem krajowym oraz Koordynatorami wojewódzkim przy
organizacji uczestnictwa Skautów w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach
podlegających ich nadzorowi.
2. Jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzają proces rekrutacji Skauta, dokonują
ostatecznego wyboru Skauta co jest równoznaczne z udzieleniem przez nie deklaracji
wsparcia dla wskazanego do udziału w Programie Skauta. W razie powstania takiej
konieczności Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przeprowadzenia
rekrutacji uzupełniającej.
3. Zasady rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej ustalają Jednostki samorządu terytorialnego
uwzględniając warunki dotyczące kandydatów na Skautów wskazane w §6 ust. 1
Regulaminu.
4. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do poinformowania dyrektorów szkół
o Programie „Skaut” oraz do przekazania informacji o osobach Skautów, celem
umożliwienia szkołom odpowiedniej weryfikacji tych osób.
5. Szczegóły współpracy Operatora krajowego z Jednostkami samorządu terytorialnego
wskazane są w umowach zawartych pomiędzy działającym w imieniu i na rzecz Operatora
krajowego – Koordynatorem wojewódzkim a Jednostkami samorządu terytorialnego
biorącymi udział w Programie.
§6
Zasady uczestnictwa Skautów
1. Kandydatami na Skautów mogą być wyłącznie osoby spełniające łącznie warunki:
a. posiadające wykształcenie kierunkowe w obszarze nauk o kulturze fizycznej,
b. posiadające co najmniej doświadczenie w zawodzie trenera sportu, instruktora lub
nauczyciela wychowania fizycznego,
c. będące osoba niekaraną oraz niefigurującą w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym,
d. wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora krajowego i
Jednostkę samorządu terytorialnego w procesie rekrutacji, w tym w procesie weryfikacji
danych kandydatów, w szczególności weryfikacji kandydatów w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym,
e. wyrażające zgodę na zawarcie umów na realizację Programu z wybranymi kandydatami
spełniającymi wymogi wskazane w Regulaminie.
f. które złożyły deklarację o współpracy z klubami prowadzącymi szkolenia w
określonych sportach
2. Rekrutację kandydatów na Skautów przeprowadza Jednostka samorządu terytorialnego na
zasadach przez siebie ustalonych.
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3. Po dokonaniu ostatecznego wyboru przez Jednostkę samorządu terytorialnego,
Koordynator wojewódzki zawiera ze Skautem umowę na realizację Programu zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Operatora krajowego.
4. Po zawarciu umowy na realizację Programu, każdy Skaut otrzyma legitymację Skauta, którą
ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas wizytacji szkół w danej gminie.
Legitymacja jest wydawana przez Operatora krajowego.
5. Skaut zobowiązany będzie do umówienia się z przedstawicielami szkół podlegającymi
danym Jednostkom samorządu terytorialnego. Przy każdej wizycie w szkole, Skaut
zobowiązany jest wylegitymować się uprawnionym przez szkołę pracownikom.
6. Udział Skauta w lekcjach wychowania fizycznego nie może zakłócić toku zajęć i realizacji
założeń programowych.
7. Skaut zobowiązany jest do przeprowadzenia testów sprawnościowych w liczbie określonej
w zawartej z nim umowie oraz do przypisania Uczestnika do określonych sportów zgodnie
z jego predyspozycjami. Do obowiązków Skauta należy również przeprowadzanie wizytacji
pozaszkolnych zajęć wychowania fizycznego w zakresie monitorowania populacji uczniów
w kontekście ich poziomu sprawności lub przeprowadzanie wizytacji zawodów sportowych
oraz tworzenie raportów wizytacyjnych w liczbie określonej w umowie, rekomendacja
uczniów do uczestnictwa w zajęciach w klubach sportowych prowadzących szkolenie dzieci
i młodzieży z gminy będącej terenem działalności Skauta.
8. Skaut ma obowiązek składać Operatorowi krajowemu sprawozdania z wykonywanych
zadań korzystając z dedykowanego do tego narzędzia elektronicznego dostępnego na
stronie internetowej programskaut.pl.
9. Skaut jest zobowiązany do uzyskania prawem wymaganych zgód na udział Uczestnika w
Programie, jak również na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz jego
przedstawiciela ustawowego w celach związanych z realizacją Programu zgodnie z
przyjętym wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
10. Szczegóły współpracy ze Skautami wskazane są w umowach zawartych pomiędzy
Koordynatorem wojewódzkim a Skautami biorącymi udział w Programie.
11. Nieprzestrzeganie przez Skauta postanowień niniejszego Regulaminu, może stanowić
podstawę do rozwiązania zawartej z nim umowy, a tym samym wykluczenia go z realizacji
Programu.
§7
Zasady uczestnictwa Uczestnika
1. Uczestnikami Programu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym uczęszczająca do szkół
podstawowych w klasach IV - VIII, bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy
stopień orzeczonej niepełnosprawności, którzy zgłosili wolę uczestnictwa w Programie,
spełnili warunki formalne, o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej.
2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie dzieci i młodzieży szkolnej jest
przedstawienie Skautowi udzielonych przez rodzica lub opiekuna prawnego zgód na udział
w Programie, na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu oraz akceptacja
niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnikami Programu nie mogę być dzieci i młodzież szkolna uczestniczące w Programie
Szkolny Klub Sportowy.
4. Operator krajowy umożliwia rodzicom lub opiekunom prawnym zapoznanie się z
wynikiem testu prób sprawnościowych przeprowadzonych na Uczestniku Programu.
Wynik dostępny będzie w Narodowej Bazie Talentów. Celem uzyskania dostępu do wyniku
niezbędne jest podanie przez rodzica lub opiekuna prawnego adresu mailowego.
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§8
Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej Uczestników
1. Skaut jest zobowiązany do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej w zakresie
merytorycznym wskazanym przez Operatora krajowego. Operator krajowy zastrzega
prawo do wskazania terminów przeprowadzenia testów sprawności fizycznej w
uzasadnionych przypadkach.
2. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia i nadzorowania testów sprawności fizycznej
Uczestników są Skauci współdziałający z nauczycielami odpowiedzialnymi za uczniów z
danej szkoły.
3. Testy sprawności fizycznej, wykonywane przez Uczestników muszą być przeprowadzane
z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa oraz zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w poradniku Skauta lub na stronach internetowych oraz serwisach
wskazanych przez Operatora krajowego Programu.
4. Wyniki testów sprawnościowych winny być wprowadzone do Narodowej Bazy Talentów.
§9
Zasady rezygnacji z udziału w Programie
1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w Programie w dowolnym czasie.
2. Rezygnacja z udziału w Programie Skautów jest unormowana w umowie zawartej
pomiędzy Operatorem krajowym a Skautem.
3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie jest bezpłatna.
§10
Dane osobowe w Programie
1. W związku z realizacją Programu, Operator krajowy przetwarza dane osobowe
Uczestników Programu „Skaut”, Skautów, oraz dane osobowe przedstawicieli
ustawowych Uczestników Programu Skaut (rodziców bądź opiekunów prawnych).
2. Administratorem danych osobowych ww. osób jest Instytut Sportu - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01- 982 Warszawa.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem
mailowym iodo@insp.waw.pl lub pod numerem telefonu (22) 569 99 99
4. Operator krajowy przetwarza dane osobowe ww. osób, w następującym zakresie:
a. dane osobowe Uczestników Programu Skaut: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć,
nazwa szkoły, czy jest członkiem klubu sportowego, wzrost, masa ciała, wyniki prób
sprawności fizycznej;
b. dane osobowe Skautów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, staż pracy
zawodowej, województwo, adres IP, czy Skaut prowadzi zajęcia w klubie sportowym,
wynagrodzenie przysługujące Skautowi za dany miesiąc, posiadane uprawnienia;
c. dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników Programu Skaut: imię i
nazwisko, podpis, adres e-mail – opcjonalnie
5. Operator krajowy przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w ww. zakresie w
celu realizacji Programu „Skaut” a także celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i
sprawozdawczych w związku z Programem „Skaut”, w tym w celu dokumentowania
przeprowadzenia testów sprawnościowych, ich monitoringu oraz ewaluacji ich wyników
w Narodowej Bazie Talentów. Dane osobowe Skauta przetwarzane są w celu zakresie w
celach dokumentacyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w związku z Programem
„Skaut”. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników są przetwarzane w
celu udokumentowania wyrażenia zgód w imieniu Uczestników Programu „Skaut”, jak
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

14.
a.
b.
c.
d.

również w celach kontaktowych związanych z realizacją Programu w szczególności w
celu nawiązania kontaktu w przypadku zgłoszenia przez klub sportowy/związek
sportowy zainteresowania współpracą z Uczestnikiem Programu, a także w celu
uzyskania dostępu do wyniku prób sprawnościowych Uczestnika Programu w
Narodowej Bazie Talentów.
W ramach realizacji Programu „Skaut” ww. dane osobowe przetwarzane są również w
serwisie internetowym w domenie programskaut.pl, w tym w ramach prowadzonej w
formie elektronicznej Narodowej Bazy Talentów. Szczegółowe zasady ochrony danych
osobowych w tym zakresie zostały ujęte w politykach prywatności poszczególnych
serwisów.
Dane osobowe Uczestników Programu Skaut, dane osobowe Skautów oraz dane
osobowe przedstawicieli ustawowych Uczestników Programu przetwarzane są na
podstawie zgody udzielonej przez te osoby (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), a także ponieważ
jest to niezbędne do wykonania przez Operatora krajowego zadania realizowanego
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).
Podanie danych osobowych w celu realizacji Programu, jak również w celu wzięcia
udziału w Programie Skaut jest dobrowolne. Niepodanie przez ww. osoby ich danych
osobowych w ww. celu spowoduje, że osoby te nie będą mogły realizować Programu
Skaut (w przypadku Skautów), ani w nim uczestniczyć (w przypadku Uczestników).
Podanie danych osobowych przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika takich jak email jest dobrowolne, a ich brak podania nie ogranicza możliwości uczestnictwa w
Programie „Skaut”.
Ww. dane osobowe mogę być udostępniane Ministrowi Sportu i Turystyki, które w
ramach realizacji zadań publicznych, finansuje ze środków budżetu państwa
przeprowadzenie Programu Skaut i w stosunku, do którego Operator krajowy ma w
szczególności obowiązki sprawozdawcze. Dane kontaktowe przedstawicieli
ustawowych takie jak adres e-mail mogą być udostępnianie przedstawicielom klubów i
związków sportowych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Uczestnikiem
Programu.
Okres przetwarzania danych przez Operatora krajowego zależy od celu przetwarzania.
Co do zasady dane przetwarzane są do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą
prawną przetwarzania danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym. Dane osobowe umieszczone w Narodowej Bazie Talentów będą
przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres funkcjonowania Narodowej Bazy
Talentów.
Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu.
Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane, ma
prawo dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane przez Operatora
krajowego. W szczególności, w ramach tego prawa, dana osoba, może zapytać o to:
w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe,
jakie jej dane są przetwarzane,
komu Operator krajowy ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub
organizacjach międzynarodowych),
jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
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e. czy w stosunku do tej osoby podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy
odbywa się wobec niej profilowanie,
f. czy Operator krajowy przekazuje jej dane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
15. Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma
prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
16. Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do
żądania od Operatora krajowego, usunięcia jej danych osobowych z jej systemu, jeżeli
zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane,
b. osoba ta wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,
c. osoba ta wniosła sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d. osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingowe,
e. dane osobowe tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem,
f. dane osobowe tej osoby muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie,
g. dane osobowe tej osoby zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego dziecku.
17. Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma prawo do
ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
a. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich
usunięciu;
c. Operator krajowy nie potrzebuje już danych osobowych tej osoby do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d. osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z jej szczególną
sytuacją.
18. Skorzystanie przez daną osobę z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jej dane
osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przetwarzane (w tym przechowywane) w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
19. Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma
prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych
oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli
przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody
oraz w sposób zautomatyzowany.
20. Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Operatora krajowego danych
osobowych w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6
ust. 1 lit e) RODO).
21. Każda osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane ma
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7

22. Osoba, której dane osobowe są przez Operatora krajowego przetwarzane na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit a) ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej
danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie
miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed
jej cofnięciem.
23. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zrealizować swoje prawa,
kontaktując się z inspektorem ochrony danych.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy Programu oraz Podmioty wspierające realizację Programu zobowiązani są
do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Operatora
krajowego w porozumieniu z opiekunem Programu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Operator krajowy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu,
pod adresem programskaut.pl

8

