
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 ze zm.) - dalej RODO, informuję, że: 

 

1. Administratorem Danych jest Zjednoczenie Łemków w Gorlicach z siedzibą ul. Jagiełły 2, 38-300 

Gorlice, tel. 18 3532906, e-mali: lemkounion@poczta.onet.pl, reprezentowane przez 

Przewodniczącego Zjednoczenia; 

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie:  

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych); 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą) 

- art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze)  

- art.6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora) 

 

3. Pani/Pan dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa;  

 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów oraz 

obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności 

Administratora, w przypadku umów przez czas obowiązywania umowy a następnie przez okres 

wymagany przepisami prawa jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń 

lub obrony przez roszczeniami oraz przez okres terminów przedawnienia roszczeń, a w przypadku 

zgody do czasu jej wycofania. 

 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO; 

 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym i państwom 

trzecim, ponadto nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.  

 

 

Administrator Danych Osobowych 
     Przewodniczący Zjednoczenia 
     …………………………………………………. 


