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Privacy Policy

Camp America jest nazwą handlową American
Institute for Foreign Study, Inc. („AIFS US”), która
jest częścią grupy spółek z American Institute for
Foreign Studies (UK) Limited („AIFS UK”). AIFS UK
pomaga AIFS US w zarządzaniu Programem (o
którym mowa poniżej). AIFS UK jest
przedstawicielem UE AIFS US odpowiedzialnym za
ochronę danych. Dane kontaktowe AIFS UK (w
tym szczegółowe informacje dotyczące jej
rejestracji w urzędzie brytyjskiego komisarza ds.
informacji) znajdują się na końcu niniejszej
Polityki (proszę zapoznać się z zakładką JAK
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS).

Camp America is a trading name of the American
Institute for Foreign Study, Inc (“AIFS US”), which is
part of a group of companies with the American
Institute for Foreign Studies (UK) Limited (“AIFS UK”).
AIFS UK assists AIFS US in the administration of the
Program (defined below). AIFS UK is the EU
representative of AIFS US for data protection purposes.
Contact details for AIFS UK (including details of its
registration with the UK Information Commissioner’s
Office) are at the end of this Policy (see HOW TO
CONTACT AIFS).

AIFS US i AIFS UK (zwane dalej łącznie
„AIFS”/”my”/”nasze”) szanują Twoją prywatność i
dokładają wszelkich starań, aby ją chronić.
Niniejsza Polityka wraz z a) naszymi Warunkami
Korzystania ze Strony Internetowej, b) naszymi
Zasadami Korzystania z Plików Cookie, i c) naszymi
Warunkami (każdy opisany poniżej w punkcie
INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ
ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA) ma
zastosowanie do Twoich danych osobowych,
które są zbierane przez nas, naszych agentów
zewnętrznych („Agenci”) i/lub osób
przeprowadzających rozmowę kwalifikacyjną
(„Osoby Prowadzące Rozmowy Kwalifikacyjne”).
Nawiązując do „Strony Internetowej Camp
America” w niniejszej Polityce, mamy na myśli
strony internetowe, do których możemy uzyskać
dostęp pod adresem
https://mycampamerica.com/, https://www.cam
pamerica.co.uk/ oraz wszelkie inne strony
internetowe „campamerica”, które obsługujemy
(w tym wszelkie aktualizacje lub dodatki).
Nawiązując do „Programu”, mamy na myśli
program wymiany kulturowej Camp America, w
ramach którego osoby podejmują praktyki
zawodowe podczas obozów letnich
organizowanych w USA („Obozy”),
nadzorowanych przez „Kierowników Obozu.”

AIFS US and AIFS UK (collectively
“AIFS”/“we”/“our”/“us”) take your privacy very
seriously and are committed to protecting and
respecting your privacy.
This Policy, together with a) our Website Terms of Use,
b) our Cookie Policy, and c) our Terms and Conditions
(each as described in OTHER TERMS WHICH MAY APPLY
TO YOU below), applies to personal information that
we, our third party agents (“Agents”) and/or
interviewers (“Interviewers”) collect about you.
Where we refer to the “Camp America Website” in this
Policy, we mean the websites which can be accessed
at https://mycampamerica.com/, https://www.campa
merica.co.uk/ and any other “campamerica” website
operated by us (including any updates or supplements
to them). Where we refer to the “Program”, we mean
the Camp America cultural exchange program, as part
of which individuals undertake work placements with
summer camps based in the USA (“Camps”), overseen
by “Camp Directors”.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką, aby
zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące
Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki
będziemy je traktować.

Please read this Policy carefully to understand our
views and practices regarding your personal
information and how we will treat it.
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KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA
Niniejsza Polityka dotyczy:
• „Opiekunów obozowych”, tj. osób, które
zarejestrowały się w Programie lub
zgłosiły się do Programu, aby zostać
opiekunem obozowym i/lub osób, które
uczestniczą w Programie w charakterze
opiekuna obozowego;
• „Campower”, tj. osób, które
zarejestrowały się w Programie lub
zgłosiły się do Programu, aby zostać
campower i/lub osób, które uczestniczą
w Programie w charakterze campower; i
• „Odwiedzających” Stronę Internetową
Camp America, tj. osób, które odwiedzają
i/lub korzystają ze Strony Internetowej
Camp America, lecz nie zarejestrują się
lub nie zgłoszą się do Programu.
O ile nie postanowimy inaczej, warunki niniejszej
Polityki mają zastosowanie do wszystkich
Opiekunów obozowych, Campower i
Odwiedzających.

WHO THIS POLICY APPLIES TO
This Policy applies to:
• “Camp Counsellors”, i.e. someone who
registers for or applies to the Program to
become a camp counsellor, and/or who takes
part in the Program as a camp counsellor;
• “Campower”, i.e. someone who registers for
or applies to the Program to become a
campower, and/or who takes part in the
Program as a campower; and
• “Visitors” to the Camp America Website, i.e.
someone who visits and/or uses the Camp
America Website but who does not register
for or apply to the Program.
Unless we say otherwise, the terms of this Policy apply
to all Camp Counsellors, Campowers and Visitors.

INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ
ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA
Niniejsza Polityka dotyczy następujących
dodatkowych warunków, które mogą odnosić się
do Twojego korzystania ze Strony Internetowej

OTHER TERMS WHICH MAY APPLY TO YOU
This Policy refers to the following additional terms,
which also apply to your use of the Camp America
Website and, if applicable, your participation in the
Program:

Camp America i, w stosownych przypadkach,
Twojego udziału w Programie:
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
INTERNETOWEJ
Nasze “Warunki Korzystania ze Strony
Internetowej” regulują korzystanie ze Strony
Internetowej Camp America.
ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE
Nasze “Zasady Korzystania z Plików Cookie”
zawierają informacje o plikach cookie, które
wykorzystujemy na Stronie Internetowej Camp
America.
WARUNKI
Jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub Campower,
w ramach Twojego zgłoszenia do Programu
poprosimy Cię o przeczytanie, zaakceptowanie i
podpisanie naszych “Warunków”

WEBSITE TERMS OF USE
Our “Website Terms of Use” govern your use of the
Camp America Website.
COOKIE POLICY
Our “Cookie Policy” sets out information about the
cookies we use on the Camp America Website.

TERMS AND CONDITIONS
If you are a Camp Counsellor or a Campower, as part
of your application to the Program, we will ask you to
read, acknowledge and sign our “Terms and
Conditions”

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY (W TYM CZAS I
MIEJSCE ICH ZBIERANIA)
Zbieramy następujące dane osobowe dostarczone
przez Ciebie i Ciebie dotyczące:
1. Informacje dostarczane przez Ciebie
2. Informacje, które zbieramy podczas
Twojej wizyty na Stronie Internetowej
Camp America
3. Informacje przekazywane przez osoby
trzecie

INFORMATION WE COLLECT (INCLUDING WHEN AND
HOW WE COLLECT IT)
We collect the following personal information from and
about you:
1. Information you give us
2. Information we collect when you visit the
Camp America Website
3. Information provided by third parties

1. Informacje dostarczane przez Ciebie. Możesz
przekazywać nam swoje informacje osobowe:
• podczas rejestracji lub zgłaszania się do
Programu;
• w ramach procesu dotyczącego praktyk
zawodowych (na przykład we wszystkich
przeprowadzonych rozmowach
kwalifikacyjnych);
• gdy bierzesz udział w Programie;
• gdy korzystasz ze Strony Internetowej
Camp America, na przykład jeśli
przesyłasz jakiekolwiek dokumenty lub
pliki zawierające dane osobowe;
• jeśli wypełniasz ankietę lub przesyłasz
opinię na temat Strony Internetowej
Camp America;
• jeśli zgłaszasz Państwo problem ze Stroną
Internetową Camp America; i
• jeśli kontaktujesz się lub prowadzisz z
nami korespondencję (na przykład
telefoniczną, elektroniczną lub inną) z
jakiegokolwiek innego powodu.

1. Information you give us. You may give us
information about you:
• when you register your interest in or apply to
take part in the Program;
• as part of the placement process (for example,
in any interviews you undertake);
• when you take part in the Program;
• when you use the Camp America Website, for
example, if you upload any documents or files
that contain personal information;
• if you complete a survey or provide feedback
on the Camp America Website;
• if you report a problem with the Camp
America Website; and
• if you contact or correspond with us (for
example, by phone, e-mail or otherwise) for
any other reason.

Jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub
Campower:
podczas rejestracji w Programie:

If you are a Camp Counsellor or a Campower:
when registering your interest in the Program, you:

•

musisz podać swoje imię i nazwisko, płeć,
numer telefonu komórkowego, adres email, hasło, datę urodzenia i kraj
zamieszkania;
podczas zgłaszania się do Programu i/lub
w ramach procesu dotyczącego praktyk
zawodowych:

•

•

•

•
•
•
•

musisz dostarczyć nam informacje na
temat narodowości, rozmiaru koszulki,
paszportu i wizy (w tym miasta i kraju
urodzenia), umiejętności, wykształcenia
i/lub zatrudnienia, wykształcenia i/lub
historii zatrudnienia, doświadczenia w
zakresie opieki nad dziećmi,
preferowanego miasta wylotu oraz
podstawowych informacji o sobie (w tym
informacji dotyczących rodziny, hobby i
zainteresowań). Musisz również
poinformować nas, czy język angielski
jest Twoim językiem ojczystym, czy
posiadasz ważne (pełne) prawo jazdy, czy
jesteś powiązani z konkretnym Obozem i
czy uważasz, że powinieneś/powinnaś
pełnić funkcję Opiekuna obozowego i/lub
Campower;
musisz przekazać nam szczegółowe
informacje na temat dwóch osób
udzielających referencji w zakresie
wykształcenia/zatrudnienia (w tym ich
imię i nazwisko, stanowisko, numer(-y)
telefonu, adres e-mail oraz informację,
czy mówią one po angielsku) oraz dane
kontaktowe osoby wyznaczonej do
kontaktów w sytuacjach awaryjnych (w
tym jej adres, numer(-y) telefonu i adres
e-mail);
musisz określić, czy jesteś
gotowy/gotowa do podjęcia pracy w
niektórych rodzajach Obozów (w tym w
Obozach niekoedukacyjnych, Obozach
chrześcijańskich i Obozach dla osób z
dodatkowymi potrzebami);
możesz przekazać nam informacje na
temat swojego wyznania, wzrostu i wagi;
musisz dostarczyć nam swoje zdjęcie
profilowe i dwa dodatkowe zdjęcia
przedstawiające Ciebie podczas zajęć;
możesz dostarczyć nam krótki film o
sobie;
musisz przekazać nam szczegółowe
informacje o wszelkich wyrokach
skazujących oraz wyciąg z rejestru
karnego, który może zawierać szczegóły

•

must provide us with your name, gender,
mobile telephone number, email address,
password, date of birth, and country of
residence;
when applying to take part in the Program
and/or as part of the placement process, you:

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

must provide us with your nationality, t-shirt
size, passport and visa details (including your
town and country of birth), skills, current
education and/or employment, education
and/or employment history, childcare
experience, preferred city of departure, and
background information (including
information about your family, hobbies and
interests). You must also tell us whether
English is your native language, whether you
have a current (full) driving licence, whether
you have a connection with a particular Camp,
and why you think you should be a Camp
Counsellor and/or Campower;
must provide us with details of two
educational and/or professional referees
(including their name, position, telephone
number(s), email address, and whether they
speak English), and details of your emergency
contact (including their address, telephone
number(s) and email address);
must tell us whether you are willing to work at
certain types of Camps (including single sex
Camps, Camps with a degree of Christian
emphasis and Camps for individuals with
additional needs);
may provide us with your religion, height and
weight;
must provide us with a profile photo of you
and two activity photos of you;
may provide us with a short video of you;
must provide us with details of any criminal
convictions and a criminal record check, which
may include details of the commission or
alleged commission by you of any criminal
offence;
must provide us with details of any medical
conditions which are relevant to your ability to
take part in the Program or to be placed with a
Camp, which may include details of your
medical history and any medical or health
conditions (including any disabilities);
must provide us with information to enable us
to provide you with insurance (or provide
information from your own insurance policy);
and
may provide us with your Skype ID, details of
other languages you speak and any additional

•

•

•

dotyczące popełnienia lub
domniemanego popełnienia przez Ciebie
przestępstwa;
musisz przekazać nam szczegółowe
informacje dotyczące stanu zdrowia,
które są istotne dla Twojej możliwości
wzięcia udziału w Programie lub w
Obozie, które mogą zawierać szczegóły
dotyczące historii chorób lub wszelkich
warunków medycznych lub zdrowotnych
(w tym wszelkich rodzajów
niepełnosprawności);
musisz przekazać nam informacje
umożliwiające nam zapewnienie Ci
ubezpieczenia (lub dostarczyć informacje
z własnej polisy ubezpieczeniowej); i
możesz dostarczyć nam swój
identyfikator Skype, szczegółowe
informacje o innych językach, którymi się
posługujesz oraz wszelkie dodatkowe
informacje o sobie.
biorąc udział lub po wzięciu udziału w
Programie:

•

•

możesz przekazać nam informacje o
sobie, na przykład, w opinii,
komentarzach, artykułach na blogu lub
skargach złożonych przez siebie w
odniesieniu do Programu lub Twojego
zaangażowania w Programie; i
możesz przekazać nam aktualne dane
kontaktowe, aby umożliwić nam
pozostanie w kontakcie z Tobą jako
uczestnikiem Programu.

2. Informacje, które zbieramy podczas Twojej
wizyty na Stronie Internetowej Camp
America. Za każdym razem, gdy odwiedzasz
Stronę Internetową Camp America,
automatycznie zbieramy następujące informacje:
• określone informacje techniczne, na
przykład rodzaj urządzenia (i jego
unikalny identyfikator), którego używasz
w celu uzyskania dostępu do Strony
Internetowej Camp America, adres
protokołu internetowego (IP) służący do
podłączenia urządzenia do Internetu,
dane logowania, typ i wersja
przeglądarki, ustawienie strefy czasowej,
typy i wersje wtyczek przeglądarek,
system operacyjny, jak również
informacje o sieci komórkowej i
platformie;
• informacje na temat Twojej wizyty na
Stronie Internetowej Camp America, w

information about yourself.

when taking part or after taking part in the Program,
you:
•

•

may provide us with information about you,
for example, in any feedback, comments, blog
articles or complaints you make or provide
about the Program or your involvement in the
Program; and
may provide us with your then-current contact
details to enable us to keep in touch with you
as an alumnus of the Program.

2. Information we collect when you visit the Camp
America Website. Each time you visit the Camp
America Website, we will automatically collect the
following:
• certain technical information, for example, the
type of device (and its unique device
identifier) you use to access the Camp America
Website, the internet protocol (IP) address
used to connect your device to the internet,
your login information, browser type and
version, time zone setting, browser plug-in
types and versions, operating system, mobile
network information and platform;
• information about your visit to the Camp
America Website, including the full Uniform
Resource Locators (URL), clickstream to,
through and from the Camp America Website
(including date and time), pages you viewed,
page response times, download errors, length
of visits to certain pages, page interaction
information (such as scrolling, clicks, and

•

tym pełne adresy URL, dane przeglądania
Strony Internetowej Camp America (w
tym data i godzina), strony, które
przeglądałeś/przeglądałaś, czasy reakcji
strony internetowej, błędy pobierania,
długość odwiedzin na niektórych
stronach, informacje o interakcji na
stronach (takie jak przewijanie, kliknięcia
i przesuwanie kursorem myszy) oraz
metody stosowane do przeglądania
strony; i

określone pliki cookie, które są w
stanie zidentyfikować Twoje
urządzenie (proszę zapoznać się z
naszymi Zasadami dotyczącymi
Korzystania z Plików Cookie, aby
dowiedzieć się, jakie pliki cookie
używa Strona Internetowa Camp
America).

3. Informacje przekazywane przez osoby
trzecie.
Jeśli jesteś Opiekunem na Obozie lub Campower:
podczas zgłaszania się do Programu i/lub w
ramach procesu dotyczącego praktyk
zawodowych:
• będziemy pozyskiwać informacje na Twój
temat od naszych Agentów i Osób
Prowadzących Rozmowy Kwalifikacyjne;
• będziemy pozyskiwać informacje na Twój
temat od Twojego lekarza, w przypadku
wypełnienia przez niego naszego
formularza medycznego;
• będziemy pozyskiwać informacje na Twój
temat od innych osób trzecich, w tym
organów ścigania, władz rządowych, firm
ubezpieczeniowych, ambasad, organów
odpowiedzialnych za ochronę dzieci oraz
osób udzielających referencji na temat
Twojego wykształcenia i/lub
zatrudnienia;
biorąc udział lub po wzięciu udziału w Programie:
• możemy uzyskać opinię, komentarze lub
skargi na Twój temat ze strony Obozów
(w tym Kierowników Obozów) i/lub
innych osób uczestniczących w
Programie.
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE
UŻYTKOWNIKA I NASZE PODSTAWY PRAWNE
Zbieramy dane osobowe, dzięki czemu możemy
skutecznie działać i zapewniać najlepszą możliwą
obsługę. Informacje, które przetwarzamy, zależą
od kontekstu Twojej interakcji z nami, naszymi
Agentami i/lub Osobami Prowadzącymi Rozmowy
Kwalifikacyjne, z Obozami (w tym Kierownikami
Obozów) oraz Stroną Internetową Camp America,

•

mouse-overs), and methods used to browse
away from the page; and
certain cookies that are capable of identifying
your device (see our Cookie Policy to
understand which cookies the Camp America
Website uses).

3. Information provided by third parties.
If you are a Camp Counsellor or a Campower:
when applying to take part in the Program and/or as
part of the placement process:
• we will obtain information about you from our
Agents and Interviewers;
• we will obtain information about you from
your doctor when they complete our medical
form;
• we will obtain information about you from
other third parties, including law enforcement
agencies, governmental authorities, insurance
companies, embassies, child protection
authorities and your educational and/or
professional referees;
when taking part or after taking part in the Program:
• we may obtain feedback, comments or
complaints about you from Camps (including
Camp Directors) and/or others taking part in
the Program.

HOW WE USE YOUR INFORMATION AND OUR LEGAL
BASIS FOR DOING SO
We collect personal information so that we can
operate effectively and provide you with the best
possible service. The information we process depends
on the context of your interactions with us, with our
Agents and/or Interviewers, with Camps (including
Camp Directors) and with the Camp America Website,
and your involvement in the Program. It also depends
on the choices you make, for example the consents you

oraz od Twojego zaangażowania w Program.
Zależą one także od wyborów, których
dokonujesz, na przykład udzielonych przez Ciebie
zgód, wykorzystywanych funkcji i wybranych
ustawień prywatności. Możesz odmówić
udzielenia nam lub zezwolenia nam na zbieranie
określonych informacji, lecz w takim przypadku
możemy nie być w stanie rozpatrzyć Twojego
uczestnictwa w Programie (jeśli takie informacje
są niezbędne).
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat
sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane oraz
naszej podstawy prawnej:
• Opiekun obozowy lub Campower
• Odwiedzający

provide, the functions you use and the privacy settings
you select. You may choose not to provide or allow us
to collect certain information, but if this is the case, we
may be not be able to consider you for the Program
(where that information is necessary for us to do so).
Learn more below about how we use your information
and what our legal basis is for using it if you are a:
• Camp Counsellor or Campower
• Visitor

Opiekunowie obozowi i Campover
1. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer(-y) telefonu(-ów)
• Adres e-mail
• Adres
• Data urodzenia
1. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby pomóc nam zidentyfikować Ciebie i każde
konto, które u nas posiadasz.
1. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub podjęcie działań, jakich wymagasz
przed zawarciem umowy z Tobą.
2. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Data urodzenia
• Kraj zamieszkania
• Czy angielski jest Twoim językiem
ojczystym
• Inne języki, jakimi się posługujesz
• Dotychczasowe wykształcenie i/lub
zatrudnienie
• Historia kształcenia i/lub historia
zatrudnienia
• Doświadczenie w pracy z dziećmi
• Umiejętności
• Czy masz jakieś powiązania/czy
utrzymujesz kontakt z którymś z Obozów
• Czy chcesz pracować na konkretnych
typach obozów
• Szczegółowe informacje na temat osób
polecających Ciebie oraz dane
przekazane przez te osoby
• Inne dane przekazywane przez Ciebie,
dotyczące tego dlaczego, Twoim

Camp Counsellors and Campowers
1. a) Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number(s)
• Email address
• Address
• Date of birth
1. b) Why we process this personal information:
To help us to identify you and any account you hold
with us.
1. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to take steps at your
request prior to entering into our agreement with you.
2. a)Type(s) of personal information we process:
• Date of birth
• Country of residence
• Whether English is your native language
• Other languages spoken
• Current education and/or employment
• Education and/or employment history
• Childcare experience
• Skills
• Whether you have a connection with a
particular Camp
• Whether you are willing to work at certain
types of Camps
• Details of your referees and information
provided by those referees
• Other information provided by you about why
you are suitable for the Program
• Personal information you provide to our
Agents and/or Interviewers
• Information required for insurance purposes
(including information from your own
insurance policy if applicable)

zdaniem, możesz uczestniczyć w
Programie
• Dane osobowe przekazane przez Ciebie
naszym Agentom i/lub Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
• Dane wymagane dla celów
ubezpieczeniowych (w tym dane z Twojej
polisy ubezpieczeniowej, o ile dotyczy)
2. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam, naszym Agentom i Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
kontaktowanie się z Tobą w sprawie Programu
i/lub rozpatrzenie Twoich kwalifikacji do udziału w
nim.
2. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub podjęcie działań, jakich wymagasz
przed zawarciem umowy z Tobą.
3. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Data urodzenia
• Czy angielski jest Twoim językiem
ojczystym
• Inne języki, jakimi się posługujesz
• Dotychczasowe wykształcenie i/lub
zatrudnienie
• Historia kształcenia i/lub historia
zatrudnienia
• Doświadczenie w pracy z dziećmi
• Umiejętności
• Czy masz jakieś powiązania/czy
utrzymujesz kontakt z którymś z Obozów
• Dane przekazane nam przez osoby
polecające Cię
• Inne dane przekazywane przez Ciebie,
dotyczące tego dlaczego, Twoim
zdaniem, możesz uczestniczyć w
Programie
• Dane osobowe przekazane przez Ciebie
naszym Agentom i/lub Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
3. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić Kierownikom Obozów rozpatrzenie
Twoich kwalifikacji do udziału w prowadzonych
przez nich Obozach.
3. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy.
4. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer(-y) telefonu(-ów)

2. b) Why we process this personal information:
To enable us, our Agents and Interviewers to contact
you about the Program and/or consider your eligibility
for it.
2. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to take steps at your
request prior to entering into our agreement with you.
3. a) Type(s) of personal information we process:
• Date of birth
• Whether English is your native language
• Other languages spoken
• Current education and/or employment
• Education and/or employment history
• Childcare experience
• Skills
• Whether you have a connection with a
particular Camp
• Information provided by your referees
• Other information provided by you about why
you are suitable for the Program
• Personal information you provide to our
Agents and/or Interviewers

3. b) Why we process this personal information:
To enable Camp Directors to consider your suitability
for their Camp.
3. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you.
4. a)Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number(s)
• Email address

Adres e-mail
Adres
Data urodzenia
Płeć
Rozmiar koszulki
Preferowane miasto wyjazdu
Dane paszportu i wizy
Dane wymagane dla celów
ubezpieczeniowych (w tym dane z Twojej
polisy ubezpieczeniowej)
• Dane osobowe przekazane przez Ciebie
naszym Agentom i/lub Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
4. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub przekazanie Ci informacji i
zapewnienie usług, których od nas oczekujesz.
4. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub podjęcie działań, jakich wymagasz
przed zawarciem umowy z Tobą.
5. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Twoje zdjęcie profilowe
• Zdjęcia przedstawiające Ciebie podczas
zajęć
• Film prezentujący Ciebie
• Twój życiorys (dostarczony przez Ciebie)
zawierający dane dotyczące Twojej
rodziny, hobby i zainteresowań
• Inne dane przekazywane przez Ciebie,
dotyczące tego dlaczego, Twoim
zdaniem, możesz uczestniczyć w
Programie
• Czy masz jakieś powiązania/czy
utrzymujesz kontakt z którymś z Obozów
• Dane przekazane nam przez osoby
polecające Cię
• Dane osobowe, jakie przekazujesz
naszym Agentom i/lub Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
(o ile dotyczy)
• Identyfikator w programie Skype
• Czy posiadasz prawo jazdy
5. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby zaprezentować Twoją osobę Kierownikom
Obozów i/lub umożliwić im skontaktowanie się z
Tobą.
5. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam dochodzenie naszych
słusznych interesów i umożliwić Kierownikowi
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Address
Date of birth
Gender
T-shirt size
Preferred city of departure
Passport and visa details
Information required for insurance purposes
(including information from your own
insurance policy)
Personal information you provide to our
Agents and/or Interviewers

4. b) Why we process this personal information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and to provide you with
information and services that you request from us.
4. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to take steps at your
request prior to entering into our agreement with you.
5. a)Type(s) of personal information we process:
• Profile photo of you
• Activity photos of you
• Video of you
• Your biography (as provided by you), including
details of your family, hobbies and interests
• Other information provided by you about why
you are suitable for the Program
• Whether you have a connection with a
particular Camp
• Information provided by your referees
• Personal information you provide to our
Agents and/or Interviewers (if appropriate)
• Skype ID
• Whether you have a driving licence

5. b) Why we process this personal information:
To promote you to Camp Directors and/or to allow
them to contact you.
5. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To enable us to pursue our legitimate interests to allow
a Camp Director to consider your suitability for their
Camp.

Obozu rozpatrzenie Twoich kwalifikacji do udziału
w jego Obozie.
6. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Adres
• Dane na temat wszelkich opinii, uwag lub
skarg, które formułujesz lub przekazujesz
na temat Programu lub Twojego
uczestnictwa w Programie
• Wszelkie inne istotne dane osobowe
6. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby móc odpowiedzieć na ewentualne pytania,
korespondencję, zastrzeżenia lub skargi.
6. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub podjęcie działań, jakich wymagasz
przed zawarciem umowy z Tobą.
7. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Adres
• Data urodzenia
• Dane paszportu i wizy
• Dane wymagane dla celów
ubezpieczeniowych (w tym dane z Twojej
polisy ubezpieczeniowej)
7. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby pomóc Ci w uczestnictwie w Programie, np. w
zakresie:
• obsługi wniosku wizowego;
• Twojego ubezpieczenia
• Twojego powrotu do kraju;
• Twojej podróży, zakwaterowania i
ubezpieczenia; i/lub
• pokrycia kosztów i wydatków w Twoim
imieniu.
W celu weryfikacji Twojej zdolności otrzymania
wizy i/lub zgodności z przepisami wizowymi.
7. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub podjęcie działań, jakich wymagasz
przed zawarciem umowy z Tobą.
8. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail

6. a)Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number
• Email address
• Address
• Information in any feedback, comments or
complaints you make or provide about the
Program or your involvement in the Program
• Any other relevant personal information
6. b) Why we process this personal information:
To deal with any enquiries, correspondence, concerns
or complaints.
6. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to take steps at your
request prior to entering into our agreement with you.
7. a)Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number
• Email address
• Address
• Date of birth
• Passport and visa details
• Information required for insurance purposes
(including information from your own
insurance policy)
7. b) Why we process this personal information:
To support you with your participation in the Program,
e.g. with:
• your visa application;
• your insurance
• your repatriation;
• your travel, accommodation and insurance;
and/or
• paying costs and expenses on your behalf.
To verify your visa eligibility and/or comply with visa
regulations.
7. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to take steps at your
request prior to entering into our agreement with you.
8. a)Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number
• Email address
• Other contact details

• Inne dane teleadresowe
8. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam kontaktowanie się z Tobą po
udziale w Programie.
8. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam realizację naszych słusznych
interesów, w celu:
• prowadzenia programu dla byłych
uczestników;
• zrozumienia Twoich opinii i postrzegania
Programu;
• doskonalenia i/lub promowania
Programu.
9. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Inne dane teleadresowe
9. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam, naszym Agentom i/lub
Osobom Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne
przesyłanie informacji na temat Programu i/lub
innych możliwości lub usług oferowanych przez
nas i przez inne firmy z naszej grupy, które mogą
Cię interesować.
9. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Twoja zgoda.
10. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Wiara
10. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić Kierownikom Obozów rozpatrzenie
Twoich kwalifikacji do udziału w prowadzonych
przez nich Obozach, w każdym przypadku pod
warunkiem, że istnieją rzeczywiste przesłanki
zawodowe ku temu oraz pod warunkiem, że
zdecydujesz się przekazać takie dane.
10. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Twoja zgoda.
11. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Narodowość
11. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
W celu weryfikacji Twojej zdolności otrzymania
wizy i/lub zgodności z przepisami wizowymi.
11. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam wykonywanie naszych
zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą
umowy i/lub przestrzeganie naszych zobowiązań
prawnych i umownych wobec osób trzecich (w
tym naszych ubezpieczycieli).

8. b) Why we process this personal information:
To enable us to keep in touch with you after you have
participated in the Program.
8. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To enable us to pursue our legitimate interests to:
• run an alumni programme;
• understand your experience of the Program;
and
• improve and/or promote the Program.

9. a)Type(s) of personal information we process:
• Name
• Telephone number
• Email address
• Other contact details
9. b) Why we process this personal information:
To enable us, our Agents and/or Interviewers to send
you information about the Program, and/or other
opportunities or services of ours and other companies
in our group which may be of interest to you.
9. c) Our legal basis for processing this personal
information:
Your consent.
10. a) Type(s) of personal information we process:
• Religion
10. b) Why we process this personal information:
To enable Camp Directors to consider your suitability
for their Camp, in each case provided that there is a
genuine occupational requirement to do so and you
have chosen to provide this information.
10. c) Our legal basis for processing this personal
information:
Your consent.
11. a) Type(s) of personal information we process:
• Nationality
11. b) Why we process this personal information:
To verify your visa eligibility and/or comply with visa
regulations.
11. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To allow us to perform our obligations under our
agreement with you, and/or to comply with our legal
and contractual obligations to third parties (including
our insurers).

12. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Pewne dane medyczne i zdrowotne
12. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby ocenić Twoją zdolność do pracy (m. in.
alergie, itd.).
12. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
• Aby ocenić Twoją zdolność do pracy (w
tym m. in. dla celów wizowych); i/lub
• Istotny interes publiczny (dla celów
ubezpieczeniowych).
13. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Wzrost i waga
13. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby ocenić Twoją zdolność do pracy (w tym
zdolność do wykonywania prac fizycznych, itd.).
13. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby ocenić Twoją zdolność do pracy.
14. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Pewne dane medyczne i zdrowotne
14. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam lub wybranemu przez Ciebie
Obozowi (w tym Kierownikowi Obozu)
przekazanie odpowiednich danych służbom
ratowniczym w nagłych wypadkach.
14. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby zapewnić Ci pomoc w sytuacjach
zagrażających życiu lub zdrowiu.
15. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Dane osób kontaktowych w nagłych
wypadkach
15. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Aby umożliwić nam lub wybranemu przez Ciebie
Obozowi (w tym Kierownikowi Obozu)
przekazanie danych Twoim osobom kontaktowym
w nagłych wypadkach.
15. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Twoja zgoda.
16. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Szczegółowe informacje o wszelkich
wyrokach skazujących za przestępstwa
kryminalne oraz zaświadczenie z rejestru
karnego
16. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
• Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do
uczestnictwa w Programie.
• Aby współpracować z organami ścigania
i/lub służbami kontroli granicznej.

12. a) Type(s) of personal information we process:
• Certain medical and health details
12. b) Why we process this personal information:
To assess your fitness to work (including allergies, etc).
12. c) Our legal basis for processing this personal
information:
• To assess your working capacity (including for
visa purposes); and/or
• Substantial public interest (for insurance
purposes).
13. a) Type(s) of personal information we process:
• Height and weight
13. b) Why we process this personal information:
To assess your fitness to work (including your ability to
carry out physical activities, etc).
13. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To assess your working capacity.
14. a) Type(s) of personal information we process:
• Certain medical and health details
14. b) Why we process this personal information:
To enable us or your Camp (including the Camp
Director) to provide information to the emergency
services if an emergency arises.
14. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To protect your vital interests.
15. a) Type(s) of personal information we process:
• Details of your emergency contact(s)
15. b) Why we process this personal information:
To enable us or your Camp (including the Camp
Director) to get in touch with your emergency
contact(s) if an emergency arises.
15. c) Our legal basis for processing this personal
information:
Your consent.
16. a) Type(s) of personal information we process:
• Details of any criminal convictions and a
criminal record check

16. b) Why we process this personal information:
• To check your eligibility for the Program.
• To co-operate with law enforcement and/or
border control authorities.

Aby wypełnić obowiązek prawny (w tym
dla celów ubezpieczeniowych).
16. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Istotny interes publiczny.
17. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Dane gromadzone podczas odwiedzania
stron internetowych Camp America
17. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
Patrz „Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe”
w tabeli poniżej dla Odwiedzających.
17. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Patrz „Nasze podstawy prawne przetwarzania
tych danych osobowych” w tabeli poniżej dla
Odwiedzających.
•

Odwiedzający
1. a) Rodzaj(-e) przetwarzanych przez nas danych
osobowych:
• Dane gromadzone podczas odwiedzania
stron internetowych Camp America
1. b) Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
W celu wykonywania operacji wewnętrznych, w
tym analiz danych, testów, badań, dla celów
statystycznych oraz w celu rozwiązywania
problemów.
Aby zapewnić, że treści na stronach
internetowych Camp America są prezentowane w
najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i dla
Twojego urządzenia.
Aby przeprowadzać analizy ruchu do strony
internetowej Camp America.
W ramach naszych starań o zachowanie
bezpieczeństwa strony internetowej Camp
America i zapobiegania oszustwom.
17. c) Nasze podstawy prawne przetwarzania tych
danych osobowych:
Aby umożliwić nam realizację naszych słusznych
interesów, w celu:
• zrozumienia, jak użytkownicy korzystają
ze stron internetowych Camp America;
• doskonalenia funkcjonowania stron
internetowych Camp America;
• zapewniania bezpieczeństwa stron
internetowych Camp America; oraz
• zapobiegania oszustwom.
Więcej informacji na temat danych, które
wykorzystujemy i dlaczego to robimy
Jeżeli mamy podstawy prawne do
wykorzystywania danych osobowych bez zgody
(zgodnie z opisem powyżej), to niniejsza Polityka
zaspokaja nasze zobowiązania do przetwarzania
danych osobowych w sposób przejrzysty oraz

•

To fulfil a legal obligation (including for
insurance purposes).

16. c) Our legal basis for processing this personal
information:
Substantial public interest.
17. a) Type(s) of personal information we process:
• Information we collect when you visit the
Camp America Website
17. b) Why we process this personal information:
Please see "Why we process this personal
information" in the table for Visitors below.
17. c) Our legal basis for processing this personal
information:
Please see "Our legal basis for processing this personal
information" in the table for Visitors below.
Visitors
1. a) Type(s) of personal information we process:
• Information we collect when you visit the
Camp America Website
1. b) Why we process this personal information:
To conduct internal operations, including data analysis,
testing, research, statistical purposes and
troubleshooting.
To ensure that content on the Camp America Website
is presented in the most effective manner for you and
for your device.
To analyse traffic to the Camp America Website.
As part of our efforts to keep the Camp America
Website secure and to prevent fraud.

17. c) Our legal basis for processing this personal
information:
To enable us to pursue our legitimate interests to:
• understand how the Camp America Website is
used;
• improve the Camp America Website;
• keep the Camp America Website secure; and
• prevent fraud.

More about the information we use and why
Where we have a legal basis to use your personal
information without consent (as we have described
above), this Policy fulfils our duty to process personal
information transparently, and helps us to do so fairly
and lawfully and in a manner that you would expect
given the nature of our relationship with you, by giving

pomaga nam to robić to uczciwie i zgodnie z
prawem oraz w sposób, którego możesz
spodziewać się z uwagi na charakter naszej relacji
z Tobą, poprzez przekazywanie odpowiednich
informacji i wyjaśnianie sposobu wykorzystywania
Twoich danych osobowe.
W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na
wykorzystanie przez nas Twoich danych
osobowych, poprosimy Cię o wyrażenie zgody,
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, lub o
przekazanie Twojej zgody w inny sposób.
Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe dotyczące
innych osób (na przykład, jeśli jesteś Opiekunem
obozowym lub Campower i podajesz nam dane
kontaktowe innych osób do wykorzystania w
nagłych wypadkach lub dane osób polecających),
to musisz wcześniej uzyskać zgodę takich osób.
W razie pytań lub jeżeli potrzebujesz
dodatkowych informacji na temat sposobu
wykorzystania przez nas danych osobowych,
skontaktuj się z naszym administratorem danych
osobowych (patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AIFS).
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
Za Twoją zgodą lub w zakresie, w jakim jest to
wymagane, możemy udostępniać Twoje dane
osobowe wybranym zewnętrznym usługodawcom
lub innym firmom z naszej grupy, które wspierają
nas w realizacji działań określonych w powyższych
tabelach. Więcej informacji - patrz poniżej.
Od wszystkich zewnętrznych usługodawców oraz
od wszystkich innych firm z naszej grupy
wymagamy przedsięwzięcia odpowiednich
środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę
Twoich danych osobowych, zgodnie z naszymi
politykami. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym
usługodawcom na wykorzystywanie Twoich
danych osobowych dla ich własnych celów i
zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich
danych osobowych w konkretnych celach
zgodnych z naszymi dyspozycjami.
Czasami możemy być zmuszeni udostępnić Twoje
dane osobowe organom regulacyjnym lub w inny
sposób zaspokoić wymagania prawa bądź udzielić
odpowiedzi w ważnych procedurach prawnych, w
tym między innymi na wniosek organów ścigania
lub innych organów rządowych.
Dlaczego mielibyście udostępniać moje dane
osobowe osobom trzecim?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać
osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w celu
rozpatrzenia Twoich kwalifikacji do udziału w
Programie lub zakwalifikowania Cię do pracy na
Obozie, o ile jest to wymagane prawem (jak
wyżej) lub jeśli mamy ku temu inne uzasadnione
przesłanki (słuszny interes), których nie wyłącza
Twój interes, ani Twoje podstawowe prawa (na

you appropriate notice and explanation of the way in
which your personal information will be used.
Where consent is required for our use of your personal
information, we will ask you to positively opt-in by
ticking the appropriate consent box or otherwise
communicating your consent.
Where you provide us with personal information
relating to other individuals (for example, if you are a
Camp Counsellor or a Campower and you give us your
emergency contact’s details or your referees’ details),
you must obtain the consent of those individuals
before doing so.
If you have any questions or require any further
information regarding our use of personal information
please contact our data protection officer (see HOW TO
CONTACT AIFS).

SHARING YOUR INFORMATION
We may share your personal information with your
consent or as is necessary with selected third party
service providers, and other companies within our
group that support us in the performance of the
activities set out in the tables above. See below for
more details.
We require all our third party service providers and all
other companies within our group to take appropriate
security measures to protect your personal information
in line with our policies. We do not allow our third
party service providers to use your personal
information for their own purposes and we only permit
them to process your personal information for
specified purposes in accordance with our instructions.
We may also need to share your personal information
with a regulator or otherwise to comply with the law or
to respond to valid legal process, including from law
enforcement or other government agencies.

Why might you share my personal information with
third parties?
We may share your personal information with third
parties where it is necessary in order to consider you
for the Program or to place you with a Camp, where
required by law (as above), or where we have another
legitimate interest in doing so that is not overridden by
your interests and fundamental rights (for example, to
protect Camp Counsellors or Campowers, or to operate
and maintain the security of our computer systems).

przykład, w celu zabezpieczenia Opiekunów
obozowych lub Campower lub w celu obsługi i
utrzymywania bezpieczeństwa naszych systemów
komputerowych).
Komu będziecie udostępniać moje dane
osobowe?
Pewne dane na Twój temat będziemy udostępniać
w następujące sposoby (w niektórych
przypadkach mogą być one przekazywane przez
Ciebie):
• wykorzystujemy usługi Google do
śledzenia sposobu korzystania przez
Ciebie ze stron internetowych Camp
America. Robimy to, aby poprawić
doświadczenia naszych użytkowników
podczas korzystania ze stron
internetowych Camp America
Ponadto, jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub
Campower:
• będziemy udostępniać pewne dane na
Twój temat (w tym Twoje imię i
nazwisko, wiek, wykształcenie i/lub
historię zatrudnienia, hobby i
zainteresowania) Kierownikom Obozów,
aby umożliwić im rozpatrzenie zgłoszeń
potencjalnych Opiekunów obozowych
lub Campower do pracy na ich Obozach;
• będziemy udostępniać pewne dane na
temat stanu Twojego zdrowia
Kierownikom Obozów (a) podczas
procesu rozpatrywania zgłoszeń, z
Twojego formularza zgłoszeniowego
Camp America; (b) w momencie
potwierdzenia zakwalifikowania Cię do
pracy, z formularza, który Twój lekarz
wypełni w Twoim imieniu; oraz (c) na
podstawie wszelkich później
udostępnionych przez Ciebie danych
medycznych, o ile otrzymamy dodatkowe
pytania od Kierownika(-ów) Obozu(-ów)
na temat Twojego stanu zdrowia i wtedy,
kiedy je otrzymany, aby umożliwić mu/im
ocenę ewentualnych problemów
medycznych i/lub zdrowotnych, które są
istotne dla Twojej roli Opiekuna
obozowego lub Campower;
• możemy udostępniać dane, które
gromadzimy w ramach przetwarzania
Twojego zgłoszenia przekazanego
naszym Agentom i/lub Osobom
Prowadzącym Rozmowy Kwalifikacyjne.
Robimy to po to, aby naszym Agentom i
Osobom Prowadzącym Rozmowy
Kwalifikacyjne umożliwić pomaganie nam
w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w
zakwalifikowaniu Cię do pracy na Obozie;

Who will you share my personal information with?
We will share - and, in some cases, you will provide certain information about you as follows:
• we use Google to track your usage of the
Camp America Website. We do so to improve
our users’ experience of the Camp America
Website

In addition, if you are a Camp Counsellor or
a Campower:
• we will share certain information about you
(including your name, age, education and/or
employment history, hobbies and interests)
with Camp Directors to enable them to
consider potential Camp Counsellors or
Campowers for their Camps;
• we will share certain information about your
health with Camp Directors (a) during the
application process, from your Camp America
application form; (b) at the point your work
placement is confirmed, from the form your
doctor will complete on your behalf; and (c)
from any further medical disclosures you
make, if and when we receive further
enquiries regarding your health from any
Camp Director(s), to enable them to assess
any medical and/or health issues which are
relevant to your role as a Camp Counsellor or
Campower;
• we may share information that we collect as
part of your application with our Agents
and/or Interviewers. We do so to enable our
Agents and Interviewers to assist us in
interviewing, and placing you with a Camp;
• we may share certain information (including
your name, gender, date of birth and address)
with third party suppliers such as IT service
providers (including hosting providers such as
Microsoft); travel and accommodation
providers (including airlines and hotels);
insurance providers; embassies; and border
control agencies. We do so to facilitate your
participation in the Program;
• we may share certain information (including
your name, gender, date of birth and address)
with embassies and government departments
(including the Student Exchange Visitor

•

•

•

•

•

•

możemy udostępniać pewne dane (w
tym Twoje imię i nazwisko, płeć, datę
urodzenia oraz adres) zewnętrznym
usługodawcom, takim jak m. in.
dostawcy usług IT (w tym dostawcy usług
hostingowych, jak np. Microsoft);
usługodawcom z branży turystycznej i
zakwaterowania (w tym liniom lotniczym
i hotelom); ubezpieczycielom;
ambasadom i agencjom kontroli
granicznej. Robimy to, aby ułatwić Ci
uczestnictwo w Programie;
możemy udostępniać pewne dane (w
tym Twoje imię i nazwisko, płeć, datę
urodzenia i adres) ambasadom oraz
departamentom rządowym (w tym także
Służbom Informacyjnym Studenckiego
Programu Wizowego Amerykańskiego
Departamentu Stanu (Student Exchange
Visitor Information Service (SEVIS) – US
Department of State)). Robimy to, aby
usprawnić przetwarzanie Twojego
wniosku wizowego oraz, aby zapewnić
zgodność z przepisami dotyczącymi
Twojego uczestnictwa w Programie;
możemy udostępniać pewne dane (w
tym Twoje imię i nazwisko, płeć, datę
urodzenia oraz szczegółowe dane na
temat każdego poważnego zdarzenia, np.
poważnych zdarzeń kryminalnych lub
medycznych, w którym mogłeś/mogłaś
brać udział) Departamentowi Stanu
Stanów Zjednoczonych, jeżeli dojdzie do
takiego zdarzenia podczas Twojego
uczestnictwa w Programie. Robimy to w
celu [zapewnienia zgodności z przepisami
wizowymi dotyczącymi Twojego udziału
w Programie];
możemy udostępniać Twoje dane
kontaktowe (w tym Twoje imię i
nazwisko oraz adres) spółce pocztowologistycznej DHL. Robimy to, aby
umożliwić firmie DHL dostarczenie Ci
pakietu wizowego, który pozwoli Ci
wypełnić wniosek wizowy;
możemy udostępniać lub zwrócić się do
Ciebie o udostępnienie pewnych danych
(w tym Twojego imienia, wieku i adresu)
osobom trzecim przeprowadzającym
weryfikacje danych osobowych, które
będą przetwarzać te dane w ramach
kontroli rejestru karnego i udostępniać
nam jej wyniki. Robimy to, abyśmy mogli
rozpatrzyć Twoje kwalifikacje do udziału
w Programie; oraz
będziemy zwracać się do Ciebie o
przekazanie Twoich danych finansowych
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Information Service (SEVIS) – US Department
of State). We do so to progress your visa
application and to comply with visa
regulations for your participation in the
Program;
we may share certain information (including
your name, gender, date of birth and details of
any serious incident, e.g. a criminal or serious
medical incident in which you may be
involved) with the US Department of State if
any such incident occurs during your
participation in the Program. We do so in
order to [comply with visa regulations for your
participation in the Program];
we may share your contact details (including
your name and address) with DHL, the mail
and logistics company. We do so to enable
DHL to deliver a visa pack to you to enable you
to complete a visa application;
we may share or ask you to share certain
information (including your name, age and
address) with third parties carrying out
background checks who will process that
information as part of a criminal record check
and share the results with us. We do this so
that we can consider your eligibility for the
Program; and
we will ask you to share your financial and/or
payment details with a third party payment
processors, SecureTrading and DotPay,
(although we ourselves will never access that
information). We do so to collect any
payments associated with your Program fees.

i/lub płatniczych zewnętrznym
podmiotom obsługującym płatności,
SecureTrading i DotPay (choć sami nie
będziemy mieć nigdy dostępu do tych
danych). Robimy to w celu pobierania
ewentualnych płatności związanych z
Twoimi opłatami za Program.
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe
tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby
zrealizować cele, dla których je zgromadziliśmy, w
tym między innymi w celu zaspokojenia wymagań
prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby
określić właściwy okres ich przechowywania,
bierzemy pod uwagę ilość, charakter oraz
wrażliwość danych, potencjalne ryzyko szkody
wynikającej z ich nieuprawnionego użycia lub
ujawnienia, cele dla których przetwarzamy Twoje
dane oraz obowiązujące prawo.
W niektórych okolicznościach możemy
anonimizować Twoje dane osobowe tak, aby nie
mogły być więcej przypisane Tobie, w przypadku
czego możemy wykorzystywać takie dane bez
obowiązku dalszego powiadamiania Ciebie. Nawet
jeśli poprosisz o usunięcie Twoich danych,
możemy nadal być zmuszeni przechowywać je
(patrz PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE
UŻYTKOWNIKOWI) lub zachować je w formie,
która nie będzie umożliwiała Twojej identyfikacji.
Obowiązują następujące okresy przechowywania
danych, o ile nie poinformujemy Cię o innych
okresach (i o ile nie zażądasz, abyśmy usunęli
Twoje dane).
Jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub Campower
i jeśli:
• zarejestrujesz lub zgłosisz swoją chęć
udziału w Programie, ale ostatecznie nie
weźmiesz udziału w Programie, możemy
przechowywać niektóre z Twoich danych
osobowych (w tym Twoje imię i
nazwisko, adres e-mail i datę urodzenia)
przez okres trzech lat od daty pierwszego
wypełnienia przez ciebie formularza
rejestracyjnego i/lub zgłoszenia; lub
• weźmiesz udział w Programie, będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe
podczas Twojego uczestnictwa w
Programie oraz będziemy mogli
zachować część Twoich danych przez
okres siedmiu lat od zakończenia
Programu, na przykład w celu
podtrzymania kontaktu z Tobą i/lub ze
względów prawnych.
Jeśli jesteś Odwiedzającym i nie korzystasz ze
Stron Internetowych Camp America przez jeden

RETAINING YOUR INFORMATION
We will only retain your personal information for as
long as necessary to fulfil the purposes we collected it
for, including to satisfy any legal, accounting, or
reporting requirements. To decide the appropriate
retention period, we consider the amount, nature, and
sensitivity of the information, the potential risk of harm
from unauthorised use or disclosure of it, the purposes
for which we process your information, and the
applicable law.
In some circumstances we may anonymise your
personal information so that it can no longer be
associated with you, in which case we may use such
information without further notice to you. Even if you
request that we erase your information, we may still
need to keep it (see YOUR RIGHTS) or may keep it in a
form that does not identify you.
The following retention periods will apply, unless we
inform you otherwise (or you request that we erase
your information).

If you are a Camp Counsellor or a Campower and you:
• register your interest in or apply to take part
in the Program but do not take part in the
Program, we may retain some of your
personal information (including your name,
email address and date of birth) for a period of
three years following the date when you first
complete your registration and/or application;
or
• take part in the Program, we will process your
personal information while you take part in
the Program, and may retain some of your
information for a period of seven years from
the end of your Program, for example, to keep
in touch with you and/or for legal reasons.

If you are a Visitor and you do not use the Camp
America Website for one year, then we will erase your

rok, to po tym czasie usuniemy Twoje dane.
Pewne dane możemy zachować na czas dłuższy,
niż podano powyżej, o ile udzieliłeś/udzieliłaś nam
zgody na ich wykorzystywanie, na przykład w celu
podtrzymania kontaktu i przekazywania informacji
na temat naszych usług lub w celach naszej
promocji (jak np. część wpisu na blogu na
stronach internetowych Camp America).
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
tego, jak długo przechowujemy Twoje dane,
skontaktuj się z naszym administratorem danych
osobowych, (patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AIFS).
PRZESYŁANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA
ZAGRANICĘ
Jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub Campower
będącym obywatelem obszary EOG, możemy
przekazać dane, które zbieramy od Ciebie
Obozom, AIFS US orz innym właściwym osobom
trzecim z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (tj.
poza EOG). Robimy to, ponieważ jest to niezbędne
dla nas i dla Obozów w celu rozpatrzenia Twoich
kwalifikacji do udziału w Programie oraz abyś
mógł/mogła wziąć udział w Programie (tj.
ponieważ jest to konieczne do wykonania naszych
zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez
nas z Tobą).
Jeśli jesteś Odwiedzającym będącym obywatelem
obszaru EOG, możemy przekazać dane, które od
Ciebie otrzymujemy, do AIFS US lub do innych
właściwych osób trzecich z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych. Robimy to, ponieważ część Stron
Internetowych Camp America jest obsługiwana ze
Stanach Zjednoczonych i są one tam dostępne
oraz ponieważ jest to dla nas konieczne, abyśmy
zrozumieli, w jaki sposób jest ona
wykorzystywana, co umożliwi nam jej
doskonalenie.
W każdym przypadku podejmiemy wszelkie kroki
niezbędne, aby zapewnić zapewnienie
odpowiedniego poziomu ochrony Twoim danym
osobowym oraz ich traktowania w sposób zgodny
z przepisami UE w sprawie ochrony danych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECI
Nie zbieramy świadomie danych od osób poniżej
16 roku życia i nie możesz rejestrować swojego
zainteresowania ani zgłoszenia udziału w
Programie, o ile nie ukończyłeś/ukończyłaś 16 lat.
Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko lub inne
dziecko pozostające pod Twoją opieką przekazało
nam dane bez Twojej zgody, prosimy o kontakt z
naszym administratorem danych osobowych
(patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS).
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
UŻYTKOWNIKA
Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz
są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

information. We may keep certain information for
longer periods than those stated above if you have
agreed to us using it, for example, for keeping in touch
about our services or for our promotional purposes
(such as part of a blog post on the Camp America
Website).
Please contact our data protection officer if you would
like further details on how long we retain your
information (see HOW TO CONTACT AIFS).
TRANSFERRING YOUR INFORMATION OVERSEAS
If you are a Camp Counsellor or Campower based in the
EEA, we may transfer the information we collect from
you to Camps, to AIFS US and other relevant third
parties based in the U.S. (i.e. outside of the EEA). We
do so as it is necessary for us and for Camps to consider
you for the Program, and so that you can take part in
the Program (i.e. necessary for the performance of our
obligations under our agreement with you).
If you are a Visitor based in the EEA, we may transfer
the information we collect from you to AIFS US and
other relevant third parties based in the U.S. We do so
because part of the Camp America Website is operated
out of, and accessed in, the U.S. and it is necessary for
us to understand how it is used, so that we can
improve it.
In each case, we will take all steps reasonably
necessary to ensure that your personal information
receives an adequate level of protection and is treated
in a way consistent with EU laws on data protection.

CHILDREN'S INFORMATION
We do not knowingly collect information from anyone
under the age of 16 and you should not register your
interest in or apply to take part in the Program if you
are under the age of 16. If you become aware that your
child or any child under your care has provided us with
information without your consent please contact our
data protection officer (see HOW TO CONTACT AIFS).
KEEPING YOUR INFORMATION SECURE
All personal information that you provide to us is
stored on secure servers. We have put in place (and
require anyone we share your information with to put

Wprowadziliśmy (i wymagamy, aby każdy, komu
udostępnimy Twoje dane również wprowadził),
odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa Twoich danych.
Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych
wyłącznie do tych spośród naszych pracowników,
agentów, wykonawców i innych osób trzecich,
którym dane te są bezwzględnie niezbędne.
Musisz pamiętać, że przesyłanie danych przez
Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż
dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje
dane, nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa danych przesyłanych na Strony
Internetowe Camp America lub na pocztę
elektroniczną i każda transmisja realizowana jest
na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich
danych zastosujemy rygorystyczne procedury i
zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu
dostępowi do nich i ich przypadkowemu
ujawnieniu.
AKTUALIZACJA I DOSTĘP DO INFORMACJI
UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz
prawo dostępu do przechowywanych na swój
temat danych osobowych, z zastrzeżeniem
pewnych warunków, oraz prawo żądania ich
korekty lub usunięcia.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych
osobowych lub zmienić je lub jeśli chcesz, abyśmy
przestali wykorzystywać Twoje dane osobowe,
skontaktuj się z naszym administratorem danych
osobowych (patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AIFS).
Ewentualnie, jeśli jesteś Opiekunem obozowym
lub Campower i jeżeli wypełniłeś/wypełniłaś
zgłoszenie uczestnictwa w Programie, możesz
uzyskać dostęp i masz możliwość zmiany
większości swoich danych osobowych poprzez
zalogowanie się na swoje konto na stronach
internetowych Camp America. Jednak z chwilą,
gdy udostępnimy Twoje dane osobowe w trybie
opisanym w ustępie UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI
UŻYTKOWNIKA, powyżej, możesz utracić
możliwość zmiany tych danych przez zalogowanie
się na swoje konto. Jeżeli chcesz zmienić któreś ze
swoich danych osobowych, ale jest to niemożliwe
poprzez zalogowanie się na swoje konto na
stronach internetowych Camp America, prosimy o
kontakt z naszym administratorem danych
osobowych (patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
AIFS).
Aby dowiedzieć się więcej o przysługujących Ci
prawach dotyczących Twoich danych osobowych,
patrz PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI.

in place) appropriate measures to protect the security
of your information.
In addition, we limit access to your information to
those of our employees, agents, contractors and other
third parties who have a business need to know.
You should be aware that the transmission of
information via the internet is not completely secure.
Although we will do our best to protect your
information, we cannot guarantee the security of the
information transmitted to the Camp America Website
or by email; any transmission is at your own risk. Once
we have received your information, we will use strict
procedures and security features to try to prevent
unauthorised access or inadvertent disclosure.

UPDATING AND ACCESSING YOUR INFORMATION
You have the right under data protection laws to access
personal information held about you, subject to certain
conditions, and to request its rectification or deletion.
If you would like to access or amend the personal
information which we hold about you, or if you would
like us to stop using your personal information, please
contact our data protection officer (see HOW TO
CONTACT AIFS).
Alternatively, if you are a Camp Counsellor or
a Campower and you have completed an application to
take part in the Program, you can access and amend
most of your personal information by signing in to your
account on the Camp America Website. However, once
we have shared your personal information as described
in SHARING YOUR INFORMATION above, you may be
unable to amend that information by signing in to your
account. If you would like to amend any of your
personal information but you are unable to do so by
signing in to your account on the Camp America
Website, please contact our data protection officer
(see HOW TO CONTACT AIFS).
To learn more about the rights you may have in
relation to your personal information see YOUR
RIGHTS.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
Zgodnie z przepisami masz prawo do:
• Wystąpienia o dostęp do swoich danych
osobowych (co jest powszechnie zwane
„wnioskiem podmiotu o wgląd do danych
osobowych”). Umożliwia Ci to
otrzymanie kopii danych osobowych,
jakie przechowujemy oraz sprawdzenie,
czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Zanim udostępnimy Ci jakiekolwiek dane
osobowe, będziemy musieli potwierdzić
swoją tożsamość.
• Wystąpienia o skorygowanie lub o
usunięcie danych osobowych (chyba, że
mamy prawo do ich zachowania). Masz
również prawo zwrócić się do nas o
skasowanie lub o usunięcie Twoich
danych osobowych w przypadku, gdy
korzystasz ze swojego prawa do
sprzeciwu wobec przetwarzania danych
(patrz poniżej).
• Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich
danych osobowych, gdy opieramy się na
słusznym interesie i gdy coś w Twojej
konkretnej sytuacji sprawia, że chcesz
sprzeciwić się przetwarzaniu danych na
tej podstawie. Masz również prawo do
sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych osobowych w celach
marketingu bezpośredniego.
• Wystąpić z wnioskiem o ograniczenie
przetwarzania Twoich danych
osobowych. Daje Ci to możliwość
zwrócenie się do nas o zawieszenie
przetwarzania Twoich danych osobowych
na przykład jeśli chcesz, abyśmy ustalili
ich dokładność lub przyczynę ich
przetwarzania.
• Poprosić o przesłanie danych osobowych,
które nam przekazałeś/przekazałaś
innemu podmiotowi.
• W dowolnym czasie zmienić preferencje
dotyczące przetwarzania danych (jeśli
dotyczy to w szczególności komunikatów
marketingowych, patrz MARKETING).
Powinieneś/powinnaś wiedzieć, że jeśli zwrócisz
się do nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich
danych osobowych w określony sposób lub o
usunięcie Twoich danych osobowych, zaś
przetwarzanie tego rodzaju będzie konieczne w
celu rozpatrzenia Twoich kwalifikacji do udziału w
Programie lub w celu umożliwienia Ci
uczestnictwa w Programie, wówczas możemy nie
być w stanie nadal świadczyć Ci naszych usług i
możesz być zmuszony/zmuszona zakończyć udział
w Programie. Nie obejmuje to Twojego prawa do
sprzeciwienia się marketingowi bezpośredniemu,

YOUR RIGHTS
By law you have the right to:
• Request access to your personal information
(commonly known as a “data subject access
request”). This enables you to receive a copy
of the personal information we hold about you
and to check that we are lawfully processing it.
We will need you to prove your identity before
we release any personal information to you.
• Request correction or erasure of your personal
information (unless we have the legal right to
retain it). You also have the right to ask us to
delete or remove your personal information
where you have exercised your right to object
to processing (see below).
• Object to processing of your personal
information where we are relying on a
legitimate interest and there is something
about your particular situation which makes
you want to object to processing on this
ground. You also have the right to object
where we are processing your personal
information for direct marketing purposes.
• Request the restriction of processing of your
personal information. This enables you to ask
us to suspend the processing of personal
information about you, for example if you
want us to establish its accuracy or the reason
for processing it.
• Request the transfer of personal information
that you have provided to us to another party.
• Change your information processing
preferences at any time (where this
specifically relates to marketing messages, see
MARKETING).
You should be aware that if you ask us to stop
processing your personal information in a certain way
or to erase your personal information, and this type of
processing is necessary to consider you for the Program
or in order for you to participate in the Program, then
we may not be able to continue to provide our services
to you and you may need to leave the Program. This
does not include your right to object to direct
marketing, which can be exercised at any time without
restriction.
If you want to exercise any of the rights listed above,
please contact our data protection officer (see HOW TO
CONTACT AIFS).
No fee usually required to access your personal
information
You will not normally have to pay a fee to access your
personal information (or to exercise any of the other
rights). However, we may charge a reasonable fee if
your request for access is clearly unfounded or
excessive. Alternatively, we may refuse to comply with
the request in such circumstances.
What we may need from you

z którego możesz skorzystać w dowolnym
momencie, bez ograniczeń.
Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej
wymienionych praw, skontaktuj się z naszym
administratorem danych osobowych (patrz JAK
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS).
Zwykle nie wymagamy opłat za dostęp do
Twoich danych osobowych
Zwykle nie będziesz zmuszony/zmuszona do
zapłaty za dostęp do swoich danych osobowych
(lub z tytułu wykorzystania któregokolwiek z
pozostałych praw). Możemy jednak pobierać
uzasadnioną opłatę, jeśli Twój wniosek o dostęp
okaże się jednoznacznie nieuzasadniony lub
niewspółmierny. W razie braku zapłaty, w takich
okolicznościach możemy odrzucić takie wnioski.
Czego możemy od Ciebie wymagać
Możemy wymagać od Ciebie podania konkretnych
informacji, które umożliwią potwierdzenie Twojej
tożsamości oraz zweryfikowanie Twoich
uprawnień dostępu do danych (lub możliwości
wykorzystania innych przysługujących Ci praw).
Jest to kolejny, właściwy środek bezpieczeństwa
uniemożliwiający ujawnienie danych osobowych
wszelkim osobom, które nie mają prawa ich
otrzymać.
Prawo do wycofania zgody
Jeśli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na zbieranie,
wykorzystywanie lub przesyłanie swoich danych
osobowych w określonym celu, w dowolnym
czasie możesz skorzystać z prawa wycofania
swojej zgodę na przetwarzanie w tym konkretnym
celu. Aby wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z
naszym administratorem danych osobowych
(patrz JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS). Po
otrzymaniu powiadomienia, że wycofujesz swoją
zgodę, nie będziemy dalej przetwarzać Twoich
danych w celu lub w celach, na które pierwotnie
wyraziłeś/wyraziłaś zgodę, chyba że w świetle
prawa mamy do tego inne uzasadnione podstawy.
MARKETING
Jeśli jesteś Opiekunem obozowym lub
Campower, chcielibyśmy przesyłać Ci kanałami
takimi, jak: e-mail, SMS i/lub media
społecznościowe informacje na temat możliwości
lub usług naszej firmy oraz innych firm z naszej
grupy, które mogą Cię interesować (w tym,
między innymi, materiały promocyjne i biuletyny).
Gdy poprosisz o broszurę/informacje lub gdy
zgłosisz chęć udziału w Programie, zapytamy, czy
życzysz sobie, abyśmy przesyłali Ci
korespondencję tego typu.
W każdej chwili masz prawo nakazać nam
zaprzestanie kontaktowania się z Tobą w celach
marketingowych. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy
dalej kontaktowali się z Tobą w celach
marketingowych, możesz zrezygnować z

We may need to request specific information from you
to confirm your identity and verify your right to access
the information (or to exercise any of your other
rights). This is another appropriate security measure to
ensure that personal information is not disclosed to
any person who has no right to receive it.
Right to withdraw consent
Where you have consented to the collection, use or
transfer of your personal information for a specific
purpose, you have the right to withdraw your consent
for that specific processing at any time. To withdraw
your consent, please contact our data protection
officer (see HOW TO CONTACT AIFS). Once we have
received notification that you have withdrawn your
consent, we will no longer process your information for
the purpose or purposes you originally agreed to,
unless we have another legitimate basis for doing so in
law.

MARKETING
If you are a Camp Counsellor or a Campower, we
would like to send you information by email, SMS
and/or via social media about opportunities or services
of ours and other companies in our group which may
be of interest to you (including, for example
promotional materials and newsletters). We will ask
whether you would like us to send you these messages
when you request a brochure / information or apply to
take part in the Program.
You have the right at any time to stop us from
contacting you for marketing purposes. If you no longer
wish to be contacted for marketing purposes, you can
unsubscribe by using the “unsubscribe” link at the
bottom of our marketing messages or by contacting
our data protection officer (see HOW TO CONTACT
AIFS).

subskrypcji korzystając z linku „zrezygnuj”
(unsubscribe) na dole naszej korespondencji
marketingowej lub kontaktując się z naszym
administratorem danych osobowych (patrz JAK
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS).
Nie będziemy przekazywać Twoich danych
osobowych w celach marketingowych żadnym
przedsiębiorstwom spoza naszej grupy.

We will not provide your personal information to any
businesses outside our group for marketing purposes.

INNE STRONY INTERNETOWE
Strony Internetowe Camp America zawierają linki
do innych stron internetowych, takich jak
Facebook, Twitter i Instagram. Wprowadziliśmy (i
wymagamy, aby każdy, komu udostępnimy Twoje
dane również wprowadził), odpowiednie środki
mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
Twoich danych.
ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI
Regularnie weryfikujemy niniejszą Politykę i
publikujemy ewentualne aktualizacje na tej
stronie internetowej. Niniejszą polityka
zaktualizowano po raz ostatni w maju 2018 r.
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AIFS
W Wielkiej Brytanii administratorem danych
osobowych jest spółka AIFS UK, która jest
zarejestrowana w brytyjskim Biurze Komisarza ds.
Informacji, pod numerem Z6393161. Adres AIFS
UK, to: 37 Queen's Gate, Londyn, SW7 5HR.
Na stanowisko naszego specjalisty ds. ochrony
danych powołaliśmy pana Richarda Howella,
zajmującego się nadzorem kwestii przestrzegania
zasad niniejszej Polityki. W razie jakichkolwiek
pytań dotyczących niniejszej Polityki lub sposobu
postępowania z Twoimi danymi osobowymi,
prosimy o kontakt z nim, pod adresem:
dpo@aifs.co.uk , +44 20 7581 7300, 37 Queens
Gate, Londyn SW7 5HR, Wielka Brytania.
Reklamacje
Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś
zadowolony/zadowolona ze sposobu, w jaki
przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj
się z nami pod adresem: dpo@aifs.co.uk, +44 20
7581 7300, 37 Queens Gate, London SW7 5HR,
Wielka Brytania. Jeśli nadal nie jesteś
zadowolony/zadowolona, masz prawo złożyć
skargę do Biura Komisarza ds. Informacji, patrz:
https://ico.org.uk/global/contact-us/.

OTHER WEBSITES
The Camp America Website contains links to other
websites, including Facebook, Twitter and Instagram.
This Policy only applies to the Camp America Website
so when you link to other websites you should read
their own privacy policies.
CHANGES TO THIS POLICY
We keep this Policy under regular review and will post
any updates on this webpage. This Policy was last
updated in May 2018.
HOW TO CONTACT AIFS
In the UK, AIFS UK is the data controller in respect of
your personal information and is registered with the UK
Information Commissioner’s Office with registration
number Z6393161. AIFS UK’s address is 37 Queen’s
Gate, London, SW7 5HR.
We have appointed Richard Howell as our data
protection officer to oversee compliance with this
Policy. If you have any questions about this Policy or
how we handle your personal information please
contact him at dpo@aifs.co.uk, +44 20 7581 7300, 37
Queens Gate, London SW7 5HR, United Kingdom.

Complaints
If for any reason you are not happy with the way that
we have handled your personal information please
contact us at dpo@aifs.co.uk, +44 20 7581 7300, 37
Queens Gate, London SW7 5HR, United Kingdom. If you
are still not happy, you have the right to make a make a
complaint to the Information Commissioner’s Office
see: https://ico.org.uk/global/contact-us/.

