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KLAUZULA INFORMACYJNA 

                                              
Zgodnie 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 dyrektyw 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd SWM (Stowarzyszenie 
#wartomediować z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7792518933 REGON: 387111395), z którym należy 
kontaktować się: 

• pod adresem korespondencyjnym: ul. Głogowska 48/5, 60-737 Poznań  

• pod adresem poczty elektronicznej: stowarzyszenie@wartomediowac.pl 

 Cel i podstawy przetwarzania danych 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach statutowych, promocyjnych 
i marketingowych naszego Stowarzyszenia. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani(Pana) danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). Przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Kategorie danych osobowych 
 
W trakcie realizacji celów statutowych, promocyjnych i marketingowych będą przetwarzane przez 
Administratora Pani/Pana dane osobowe takie jak: 

• imię, nazwisko, 

•  adres emailowy,  

• numer telefonu, 

• adres do korespondencji 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe zostaną przez Administratora udostępnione tylko w niezbędnym 
zakresie, wyłącznie członkom SWM na podstawie upoważnienia Administratora oraz podmiotom, 
które współpracują ze Stowarzyszeniem na podstawie pisemnych umów powierzenia, w celu 
realizacji zadań i usług na rzecz SWM takich jak: 

• obsługa informatyczna, hosting 

• księgowa, 

• dostawca usługi poczty elektronicznej 

• firmy kurierskie 
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Przekazywanie danych do państw trzecich  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski 
Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie w zakresie, na jaki będzie pozwalać prawo, w 
szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia 
możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.  

Czas przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo, do czasu 
cofnięcia wyrażonej zgody lub sprzeciwu. Jednakże po 3 latach od wyrażenia zgody na 
przetwarzanie, jeżeli nie zostanie ona cofnięta lub nie będzie sprzeciwu, Administrator ponownie 
zapyta o zgodę. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:  

• Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;  

• Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych; 

• Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych;  

• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

• Prawo przenoszenia danych;  

• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
Profilowanie 
 
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym 
przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.  
 
Wymóg podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie 
możliwe informowanie o realizacji celów statutowych, marketingowych i promocyjnych naszego 
Stowarzyszenia.  

Inspektor ochrony danych 

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości, co do przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych prosimy o kontakt, pisząc na adres siedziby naszego Stowarzyszenia, z dopiskiem 
„Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej.  
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

#wartomediować z siedzibą w Poznaniu, w celach powyżej przedstawionych . 

[data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę] 


