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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) 
informujemy, że:  
 
I. Administrator danych osobowych.  
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” z siedzibą w 
Szubinie przy ul. Kcyńskiej 11.  
 
II. Inspektor Ochrony Danych.  
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Prezes Zarządu stowarzyszenia Patryk Dzikowski, z którym skontaktować 
się można za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szubiniacy.pl  
 
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.  
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na 
podstawie udzielonej zgody w celu: 
a) zawarcia umowy ubezpieczenia NNW z towarzystwem ubezpieczeniowym w związku  
z uczestnictwem w organizowanym przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy” - II Memoriale im. 
Rafała Witkowskiego, 
b) dokumentowania organizowanego wydarzenia i stworzenia listy uczestników. 
 
IV. Odbiorcy danych osobowych  
- Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych.  
- Pani/Pana dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa 
w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w statucie.  
 
V. Okres przechowywania danych osobowych  
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez 
okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  
 
VI. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych  
- Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  

c) usunięcia swoich danych osobowych,  

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

e) przenoszenia swoich danych osobowych,  

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.  
 
VII. Prawo do cofnięcia zgody.  
- Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić 
zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  
- Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.  
 
VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.  
 
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.  
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
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