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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

przez Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce 

 

Klauzula informacyjna stanowiąca integralną część deklaracji członkowskiej Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. 

Jakuba w Polsce”, zgodna z Rozporządzeniem 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 (tzw. RODO). 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w 

Polsce” z siedzibą ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław.  

2. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem 

adresu e-mail: biuro@camino.net.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce” w celach: 

- statutowych Stowarzyszenia; 

- realizacji ciążących na Administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa; 

- analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 

ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie; 

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator 

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych; 

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych 

oraz przesłania ich innemu administratorowi; 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której 

dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO; 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 

 


