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Siedziba Fundacji 
Os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków 
www.prolandsport.pl 
e-mail: prolandsport@gmail.com 
tel. +48 601440331 

Oddział Fundacji 

Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn 

www.prolandsport.pl 

e-mail: prolandsport@gmail.com 

tel. +48 504998406 

Oddział Fundacji 

ul. Ołowiana 35, 91-614 Łódź 

www.prolandsport.pl 

e-mail: m.furtak@prolandsport.pl 

tel. +48 665477237 

Walcz o marzenia nawet jeśli wydają się one nieosiągalne. Walcz wytrwale do końca. Walcz dla siebie - to Twoje życie,  
nie zwracaj uwagi na to co inni powiedzą bo to nie jest istotne. Istotne są Twoje marzenia, plany i cele ! 

 

 

 

 
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych  
KOLONIE W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH 

Administrator danych osobowych jest:  
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT. 

 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:  
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT Os. Oświecenia 8/12, 31-635 Kraków ;  

e-mail: rodo@prolandsport.pl 

Cel i podstawy przetwarzania danych:  

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bazy wypoczynku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO [ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).] (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w 

związku z art. 92h ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1481).  

Odbiorcy danych osobowych: 
W zakresie Obsługi informatycznej koloni w górach - zebrane dane osobowe są przetwarzane przez 

Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT  

Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z 92h ust. 3 ww. ustawy przez okres 5 lat od dnia usunięcia 

zgłoszenia z bazy wypoczynku. 

Zgłoszenia wypoczynku usuwa się z bazy wypoczynku: 

1) po upływie 30 dni od dnia zakończenia półkolonii zimowych.  
 

Prawa osób których dane dotyczą: 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania 

ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Inne informacje: 
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane również 

profilowanie. Podanie danych osobowych jest natomiast niezbędne do realizacji ww. zadania.

 

1
 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 


