Jasło, dnia 24.05.2018. r.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Działając w imieniu Stowarzyszenia Ogrodowego "Nasz Ogródek" w Jaśle z siedzibą w Jaśle
(38-200), ul. Kaczorowy 12 A, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000549967, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadający nr NIP 6852328295 informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ogrodowe "Nasz
Ogródek" w Jaśle z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Kaczorowy 12 A.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji
działkowiczów oraz zadań wynikających ze statutu i regulaminu Stowarzyszenia
3. Zakres przetwarzania danych osobowych:
nazwisko i imię/imiona:
data i miejsce urodzenia: adres zamieszkania: adres
do korespondencji: numer dowodu osobistego: PESEL: telefon, adres e-mail:
4. Dane osobowe wrażliwe jakie będą przetwarzane: …
stan zdrowia – orzeczenie lekarskie(stopień niepełnosprawności) uprawniające do
wjazdu na teren Ogrodu.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do danych osobowych,
 sprostowania danych osobowych,
 usunięcia danych osobowych jako prawo do bycia zapomnianym,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 przenoszenia danych,
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 otrzymania kopii danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych, ochrony swoich praw przed sądem przeciwko decyzji organu
nadzorczego jak i dochodzenia swoich praw przed sądem z pominięciem
postępowania skargowego przed organem nadzorczym.
6. Podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do
zadań wynikających ze statutu i regulaminu Stowarzyszenia
7. Podane Stowarzyszeniu dane osobowe zostaną przekazane w celu przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na warunkach określonych w Umowie
…Księgowy – Pan … - wykonuje obsługę księgową Stowarzyszenia
8. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw
trzecich. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane .
9. Przewidywany okres przetwarzania tych danych przez Administratora: do czasu
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu (pisemna rezygnacja działkowicza)
10. Dane przedstawiciela Administratora wraz z danymi kontaktowymi:
Administrator Danych – Stowarzyszenie reprezentowane przez Prezesa p.Jana
Łuckiego tel. 728-502-314
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