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KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” 

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

regulujących ochronę danych osobowych, działając w imieniu Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”, którego 

jest Pan/Pani Członkiem/ w którym ubiega się Pan/Pani o członkostwo informuję, że Stowarzyszenie „Poleska 

Dolina Bugu” jako administrator Pana/Pani danych osobowych dokłada wszelkich starań, by przekazane nam 

dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.  

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

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

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

danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) przekazuję poniższe informacje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”  

z siedzibą w Okunince, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000252694, NIP: 5651479443, REGON: 060124994, 

reprezentowane przez: 

Magdalenę Oniszczuk - Prezesa Zarządu, 

Teresę Paszkiewicz - Skarbnika 

2) Pan/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z członkostwem  

w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” i w ramach jego działalności statutowej, 

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (stosownie do art. 

6 ust. 1 lit. b RODO) – w odniesieniu do danych zwykłych zawartych w deklaracji członkowskiej;  

b) zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w odniesieniu do pozostałych danych. 

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pana/Pani danych 

osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych 

na administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zobowiązań wynikających z 

umów zawartych z administratorem na podstawie tych przepisów, 

c) operatorzy pocztowi, 

d) banki (w zakresie realizacji płatności). 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane: 

a) do czasu ustania członkostwa, a po tym okresie dane będą przechowywane wyłącznie  

w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – 

dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, 

b) do odwołania zgody - dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

6) Posiada Pan/Pani prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych, 

b) sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne, 



c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

 osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba ta wniosła sprzeciw na mocy 

art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku gdy: 

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – 

do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

e) przenoszenia danych, przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, oraz 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą,  

wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e i f RODO; 

g) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (Cofnięcie to nie ma wpływu na 

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

cofnięciem.) 

7) W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt. 6 należy skontaktować się z punktem kontaktowym w 

sprawach ochrony danych osobowych wskazanym w pkt. 13. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania 

danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwia przystąpienie do Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w charakterze członka 

stowarzyszenia. 

11) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).  

12) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

13) Punktem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” 

jest Biuro Stowarzyszenia wyznaczone przez Administratora Danych do realizacji w jego imieniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych dostępne pod 

adresem e-mail:  poleskadolinabugu@poczta.fm oraz telefonem kontaktowym: 732 821 113. 

 

Z poważaniem, 

Magdalena Oniszczuk 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

mailto:poleskadolinabugu@poczta.fm

