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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018r Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwanego dalej RODO) Informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych,  jest Stowarzyszenie Sędziów Piłki Siatkowej Warmii i Mazur 

z siedzibą w Olsztynie ul. Obrońców Tobruku 21/36, 10-092 Olsztyn, nr NIP:739-390-02-75 
REGON: 367595285 e-mail: sspswm@gmail.com zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi 

operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
2. Administrator przetwarza i będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach statutowych 

stowarzyszenia oraz  w celu archiwalnym. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie 

oświadczenie o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych. 
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji praw członka oraz kontaktu z Panią/Panem. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe członkostwo w Stowarzyszeniu (podstawa prawna art. 6 

ust. 1 lit.b RODO) 
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w 

naszym imieniu, tj. Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Siatkowej oraz  uczestniczącym w 

wykonywaniu czynności polegających na obsłudze naszych systemów teleinformatycznych i świadczącym 

nam usługi doradczo-podatkowo-rachunkowe. 
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
7 Dane osobowe będą przechowywane przez: 

a) czas członkostwa w Stowarzyszeniu, art. 6 ust. 1 c) RODO 
b) czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe art. 6 ust.1 c) RODO lub 
c) czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku np. otrzymać karę 

finansową od urzędów państwowych art. 6 ust. 1 f) RODO 
d) po ustaniu członkostwa, dane będą przechowywane jeszcze przez okres 5 lat chyba, że wcześniej na 

Pani/Pana wniosek wszelkie dokumenty z danymi zgromadzonymi zostaną Pani/Panu przekazane. 
 

Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia (przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia danych a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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