
Obowiązek informacyjny - BASE CAMP – obóz nauki chodu  

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników projektu, informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO", 
iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA CENTRUM REHABILITACJI ZNOWU W 

BIEGU z siedzibą w Krakowie (30-408) przy ul. Odrzańskiej 13 lok. 2, posiadająca REGON: 381525090 NIP: 
6793175570, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000749510, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 

Wydział Gospodarczy KRS, tel. 609 915 005, e-mail: centrum@znowuwbiegu.pl.  
 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl.  

 
3. Pani/Pana dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeniowym, w tym szczególne kategorie danych osobowych 

dotyczące stanu zdrowia będą przetwarzane w celu otrzymania wsparcia w ramach realizacji projektu i udziału w „Base 

Camp – obóz nauki chodu”. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, tj. umowa dotycząca 
uczestnictwa w obozie, zawarta poprzez złożenie i zaakceptowanie formularza uczestnictwa oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

tj. zgoda w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.   
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji związanych np. z przygotowaniem i złożeniem do 
instytucji publicznych sprawozdań finansowych lub innych raportów z działań Fundacji, wynikających z zawartych 
przez Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku ze świadczoną pomocą, obowiązkiem 

przechowywania dokumentów finansowych, obowiązkiem archiwizacyjnym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c, f 
RODO), 

b) wykorzystania Pani/Pana wizerunku (w formie zdjęć lub materiałów audiovideo) w Internecie na stronie internetowej 
Fundacji oraz social mediach na profilu Facebook administrowanym przez Fundację - wyłącznie na podstawie 
udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, w tym Instytucje finansujące projekt (firma State Street).  

 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora 

np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe.  

 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obozu, a następnie przez okres niezbędny do realizacji 

celów wskazanych w pkt 3 i 4 tj.:  
a) w zakresie wypełniania obowiązków ciążących na Fundacji, dotyczących archiwizacji, przedawnienia 

roszczeń  -  przez okres 6 lat,  

b) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – przez okres do czasu jej wycofania.  
 
8. Ma Pani/Pan prawo żądania od nas:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) otrzymania kopii danych osobowych,  

c) sprostowania danych osobowych,  
d) usunięcia danych osobowych,  
e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

f) przenoszenia danych osobowych,  
g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięcie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam 
zgody,  

 - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.   

Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony 

Danych.  

 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami RODO.    
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10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4. Niepodanie 

lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem realizacji działań.  
 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

  
 


