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KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM 

(dla członka Stowarzyszenia) 
 

Zgodnie z artykułem 13 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) (Dz. Urz. 
UE L 119, s.1), dalej RODO, informujemy że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między 

Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze, ul. Lipowa 1, zarejestrowane pod numerem KRS 

0000299256, tel. kontaktowy: 68 320 13 55, e-mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl. 
2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się pod nr tel. 68 320 13 55 lub adresem e-

mail: lgd@miedzyodraabobrem.pl.  
3. Dane członka Stowarzyszenia przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością LGD, w 

tym: 
a. przyjęcia do grona członków Stowarzyszenia, na podstawie Twojej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego 

dalej RODO); 
b. wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności: 
 wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach (np. na potrzeby reprezentacji 

Administratora, którego jest Pani/Pan członkiem, sporządzenia protokołu z posiedzenia 

Walnego Zebrania, podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o udzieleniu absolutorium); 

 wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. w celu dokonania wpisu do 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego); 
 związanych z księgowaniem i sprawozdawczością. 

 realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. 

kontrole Urzędu Skarbowego, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów 

uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych). 
c. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów 

administracyjnych, a także ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co stanowi nasz 
prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

4. Dane osobowe członków mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom 

odbiorców: 
a. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b. podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie stosownych umów 
np. w zakresie świadczenia: obsługi w zakresie kadr, płac i księgowości, obsługi 

informatycznej, 

c. obsłudze prawnej, 
d. bankowi, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych, 

e. operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji, 
f. osobom odwiedzającym stronę www, w zakresie opublikowanych informacji, 

g. podmiotom kontrolującym bądź audytującym Projekt/Program. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu ustania członkostwa, 
a w przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, do momentu jej wycofania. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych posiada Pani/Pan: 
 prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania kopii, na podstawie art. 15 RODO; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 18 RODO; 
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7. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych  

(w szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO). 

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. 
Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce  

do momentu wycofania zgody. 

9. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 6, pkt 7 i pkt 8,  należy skontaktować się z nami 
pisząc na adres wskazany na wstępie, bądź wysyłając wiadomość na adres e-mail 

lgd@miedzyodraabobrem.pl. 
10.  Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana narusza przepisy określone w RODO tj. do :Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11.  Podanie danych osobowych wskazanych w deklaracji członkowskiej jest dobrowolne, ale konieczne 
dla celów związanych z przynależnością do Stowarzyszenia.  

12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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