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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Magnolia z siedzibą w Gdańsku przy ul. Achillesa 

14/1. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w 

związku z działalnością statutową stowarzyszenia oraz obowiązków wynikających z Ustawy z 7 kwietnia 1989r. z 

późniejszymi zmianami  Prawo o stowarzyszeniach. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy (zlecenia), na podstawie art. 6 ust. 1  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – RODO.  

 

1. Przedstawicielem Administratora jest Lila Bitson-Klinkosz.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności statutowej stowarzyszenia oraz obowiązków 

wynikających z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami.  

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności stowarzyszenia. 

4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą usunięte. 

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 

1989r. z późniejszymi zmianami.  
6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom kontroli wskazanym Ustawie Prawo o 

stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami. 

7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również 

sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z 

uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz 

prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej 

zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
 


