
 

I N F O R M A C J A 

dot. ochrony danych osobowych 

 
Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 1  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)  –  RODO   

/Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8/IV, 31-011 Kraków, wpisane do Rejestru 
Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000463849, NIP: 6762465120, REGON : 
122868161. 

2) Kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem  e-mail: info@czystapolska.org.pl. 
 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) realizacji umowy o świadczenie usługi wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
b) promocji projektu „Czyste Tatry”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie 

autorskim i prawach pokrewnych /D.U. Z 2018r. 1191 t.j. z pózn. zm./     
c) otrzymywania newslettera dotyczącego projektu „Czyste Tatry” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Kategorie przetwarzanych danych – imię, nazwisko, adres e.mail, numer telefonu. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne zewnętrzne 
podmioty wspierające Stowarzyszenie w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących ze Stowarzyszeniem w ramach akcji marketingowych, przy 
czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

6) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz w terminie 10 lat od daty zakończenia umowy w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a w przypadku akcji marketingowej, jeżeli dane przetwarzane 
są na podstawie zgody - to do czasu trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego celu administratora danych – do czasu trwania akcji marketingowej, bądź do momentu wniesienia sprzeciwu. 

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania 
udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO),   prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana 
(art.18 RODO),  prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO). 

9) Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania dane usługi, 
a także udzielenia świadczenia. 

11) Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica, opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, itp. 

12) Pani/Pana dane nie będą poddane  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            Administrator 

 

                                                 
1    Informacje podawane w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą 
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