
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź

Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Członkowie Stowarzyszenia

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Mając na uwadze wymagania 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 (RODO), informujemy że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi (90–734); ul. Więckowskiego 41
REGON: 471228936

Dane kontaktowe:
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁODZI
ul. Więckowskiego 41
tel.: + 48 603 840 787 
e-mail: zarząd@koper.org.pl

W celu ułatwienia realizacji Państwa praw administrator uruchomił dedykowany adres mailowy: rodo@koper.org.pl

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 rozpatrzenia  deklaracji  przystąpienia,  a  następnie  członkostwa  w  Stowarzyszeniu  na  podstawie  deklaracji

członkowskiej oraz zaakceptowanego statusu Stowarzyszenia przez okres członkostwa, a następnie do czasu ustania
wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 rozliczania składek członkowskich w związku z przynależnością do stowarzyszenia oraz obowiązkami wynikającymi
z przepisów o rachunkowości przez okres członkostwa, a następnie przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym
nastąpiła wpłata składki (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO);

 otrzymywania  drogą  elektroniczną  informacji  o  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  wydarzeniach  i  innych
działaniach na podstawie Pani/Pana zgody dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO);

 realizacji zawartych ze Stowarzyszeniem umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 rozliczeń związanych z umowami cywilnoprawnymi i potrąceń składek wymaganych przepisami prawa przez 5 lat

licząc od kolejnego roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy i rozliczenie składek (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 rozliczenia  darowizny (art.  6 ust.  1  lit.  c)  RODO),  a  w przypadku wyrażenia  zgody  publicznego podziękowania

za przekazane środki przez 5 lat licząc od kolejnego roku, w którym nastąpiła darowizna (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 związanych  ze  wzajemną  obroną  przed  roszczeniami,  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu,  do  czasu

przedawnienia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
c) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich

otrzymywania na mocy przepisów prawa. 
Kolejną  kategorią  odbiorców,  którym  mogą  być  ujawnione  Pani/Pana  dane  są  zaufani  partnerzy  administratora
świadczące dla niego usługi:
 serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
 doręczeń; 
 archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.

d) Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania
e) Na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich kopii;
 sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
 przenoszalności danych;
 ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 usunięcia  danych,  gdy  przetwarzanie  danych  nie  następuje  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  wynikającego

z przepisu prawa;
 w zakresie danych podanych dobrowolnie do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem; prawo to może
Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie tego faktu administratorowi danych.

f) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa,

g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek  niepodanie danych uniemożliwi proces
przystąpienia Pani/Pana do Stowarzyszenia.

h) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) przygotował Ryszard Bielewicz (matura 77). Więcej informacji tel.: +48 790 770 087

./zarz%C4%85d@koper.org.pl
mailto:rodo@koper.org.pl
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