
Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016, informujemy, że: 
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Świętokrzyskie  
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 182 a; tel.: 607-
753-756, mail: biuro@swietokrzyskiewopr.eu (dalej: Stowarzyszenie) 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu weryfikacji 

deklaracji członkowskiej; 
b) art. 6 ust.1 lit. c RODO (wypełnienie przez administratora obowiązków prawnych 

wynikających z przepisów prawa w zw. z ustawą z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
Stowarzyszeniach) w celu nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonywania praw 
i obowiązków członka Stowarzyszenia, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich; 

c) art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu realizacji zadań (np. organizacja kursów, szkoleń) 
wynikających ze statutu Stowarzyszenia; 

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) w celu 
informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez 
Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem. 

e) rozliczenia darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku wyrażenia zgody publicznego 
podziękowania za przekazane środki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

f)  wzajemnej obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

g) otrzymywania drogą elektroniczną informacji o organizowanych przez Stowarzyszenie 
wydarzeniach i innych działaniach na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO),  
3. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe. 
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres Twojego członkostwa w 

Stowarzyszeniu, a po jego ustaniu- przez okres przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających ze stosunku członkostwa. Dane osobowe związane z 
rozliczeniem darowizny przechowywane będą przez 5 lat licząc od kolejnego roku 
rozliczeniowego. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

5. Masz prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
będzie skutkować niemożnością rozpatrzenia Twojej deklaracji członkowskiej i 
przyjęcia Cię w poczet członków Stowarzyszenia. 
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