
KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO 

 

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy co następuje: 

 

1) Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Wzajemnej 

Pomocy Lekarskiej Regionu Rzeszowskiego z siedzibą w Rzeszowie, ul. Dekerta 2, 35-030 

Rzeszów – dalej: STOWARZYSZENIE lub ADMINISTRATOR; 

2) Celem przetwarzania przez STOWARZYSZENIE danych osobowych jest: 

a) ustalenie uprawnień i zobowiązań Stowarzyszenia oraz Członków Stowarzyszenia 

wynikających z relacji członkostwa w Stowarzyszeniu oraz ich realizacja; 

b) realizacja przez ADMINISTRATORA obowiązków prawnych związanych ze stosunkiem 

członkostwa; 

c) ustalanie, dochodzenie przez ADMINISTRATORA roszczeń lub obrona 

ADMINISTRATORA przed ewentualnymi roszczeniami; 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit a RODO (tzn. zgoda, 

którą Państwo wyraziliście), art. 6 ust. 1 lit b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 

prawidłowego ustalenia i realizacji stosunku członkostwa, praw i obowiązków z nich 

wynikających), art. 6 ust. 1 lit c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

obowiązków ciążących na ADMINISTRATORZE w związku z relacją członkostwa), art. 6 

ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji takich celów 

STOWARZYSZENIA jak np. ustalenia/ dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami). 

4) Przekazanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak bez ich podania powstanie stosunku 

członkostwa oraz wypełnienie obowiązków wynikającej z relacji między Członkiem 

Stowarzyszenia a  Stowarzyszeniem nie będzie możliwe; 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez ADMINISTRATORA przez okres trwania 

członkostwa w Stowarzyszeniu oraz do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z relacji 

członkostwa,  chyba że dłuższy okres przechowywania danych wynikać będzie z obowiązujących 

przepisów prawnych; 

6) Dane osobowe będą udostępniane innym niż STOWARZYSZENIE kategoriom odbiorców 

danych, takich jak: podmioty wspierające lub obsługujące ADMINISTRATORA  w zakresie IT, 

prawnym, firmy kurierskie, pocztowe, mogą być także udostępniane organom administracji 

publicznej lub innym uprawnionym podmiotom w związku z określonym postępowaniem; 

7) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione STOWARZYSZENIU, przysługuje prawo 

żądania od STOWARZYSZENIA jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w przypadku gdy dane osobowe są 

przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

8) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; więcej na ten temat: 

www.uodo.gov.pl  

http://www.uodo.gov.pl/
http://www.uodo.gov.pl/

