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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W ramach wypełniania wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz  

o przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Bucze, ul. Okulicka 6, 32-800 Bucze. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000384363. 

2. W celach kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych należy użyć adresu poczty 
elektronicznej – bucze.malopolska@gmail.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane są poprzez: 
a. realizację celów wewnętrznych Stowarzyszenia, 
b. wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega Stowarzyszenie, 
c. realizację umów pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi podmiotami, 

adekwatnie do zaistniałej potrzeby, 
d. przetwarzanie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody  

o określonej formule zawierającej cele i zakres. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a. Zarząd, Komisja Rewizyjna lub Główny Księgowy, 
b. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. KRS, Urząd 
Skarbowy lub inne instytucje prawne przewidziane dla organizacji 
pozarządowych, 

c. firmy i instytucje z którymi współpraca wymaga przetwarzania danych których 
administratorem jest Stowarzyszenie. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Dane osobowe nie będą profilowane. 
7. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych: 

a. dostęp do danych, ich korekty i możliwość uzyskania kopi, 
b. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przysługuje prawo do 

jej cofnięcia w dowolnym momencie, 
c. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 
d. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 
e. przysługuje prawo do przenoszenia danych. 


