KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
stowarzyszenia
GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (RODO), informujmy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE zwane dalej
„Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora: 3 4-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 65, tel. (018) 20 61 550
e-mail:
poczta@gopr.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym kontakt jest możliwy w siedzibie Stowarzyszenia
lub pod adresem e-mail: iod@gopr.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) niezbędnym do wykonania prawnego obowiązku ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. c
RODO) na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. z 2011r. Nr208 poz. 1241 z późn. zm.)
b) przygotowania i zawarcia oraz realizacji umów na podstawie art. 6 ust.1 lit b rozporządzenia ogólnego
RODO,
c) weryfikacji deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem STOWARZYSZENIA (prawnie
uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) nabycia członkostwa w STOWARZYSZENIU, wykonywania praw i obowiązków członka
STOWARZYSZENIA, rozliczenia wpłacanych składek członkowskich (wypełnianie przez administratora
obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
e) informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez STOWARZYSZENIA
lub objętych przez nie patronatem (prawnie uzasadniony interes administratora albo strony trzeciej – art. 6
ust. 1 lit. f RODO oraz realizowanie zobowiązań wynikających ze statutu – art. 6 ust. 1 lit b RODO).
f)
w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową zlecenia –
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
g) w celu promocji działalności poprzez wykorzystanie wizerunku członków stowarzyszenia, na podstawie
dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe będą przechowywane:
a) w zakresie udzielonej pomocy przedmedycznej – 10 lat,
b) w zakresie zawartych umów 5 lat,
c) w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, dane osobowe
są przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy.
d) w zakresie udzielonej zgody do jej faktycznego odwołania.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT
Administratora, podmioty i osoby świadczącym usługi ochrony mienia Administratora, podmioty i osoby świadczące
na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmioty, którym Administrator w celu
wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe
(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
7. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ogólnego.
8. Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych w związku z udzieloną pomocą na podstawie Ustawy z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie i
ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich – wynika z przepisów prawa.
10. Podanie danych osobowych do celów zwarcia umowy oraz członkostwa jest dobrowolne.

