
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, ……………………………………………… (imię, nazwisko) niżej podpisan-a/-y wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” moich danych 
osobowych, podanych w związku z wykonywaniem przeze mnie prawa członka Stowarzyszenia  Lokalna 
Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Osiedle Niewiadów w celu prowadzenia działalności 
statutowej Stowarzyszenia oraz wykonywania przeze mnie praw i obowiązków członka 
Stowarzyszenia.  

□ TAK               □ NIE 

…………………………………………….. 

/czytelny podpis/ 

 

Ma Pan/Pani  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 
zgody można dokonać w takiej samej formie jak została ona złożona.  

 

OGÓLNA KLAUZULA INFOMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 
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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Osiedle Niewiadów 

(zwane dalej „Stowarzyszeniem”) z adresem do kontaktu: ul. Plac Kościuszki 5, 97-225 

Ujazd (tel. 44 173 22 29, mail biuro@buduj.eu)  jest Administratorem danych osobowych 

członków Stowarzyszenia. 

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

1. w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia, wykonywania praw i 
obowiązków członka Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO); 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit. c RODO); 

III. Prawo do sprzeciwu  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z 
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej 
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f),Administratorowi nie wolno już 
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

 



IV. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania członkostwa oraz czas w 
jakim po ustaniu członkostwa mogą pojawić się roszczenia związane z członkostwem lub 
reprezentowanie członka w Stowarzyszeniu.  

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione organom nadzoru, sądom, podmiotom 
współpracującym z Administratorem, księgowym, prawnikom oraz informatykom.  

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO prawo dostępu do 
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich 
danych, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia 
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do uzyskania statusu członka 
Stowarzyszenia i późniejszego korzystania z praw i obowiązków członka Stowarzyszenia 
lub do prawidłowego reprezentowania członka Stowarzyszenia. Przekazane dane nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przepisów RODO. 

 

 


