
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla członków stowarzyszenia  

GRUPA REGIONALNA GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO GRUPA 
KARKONOSKA (KRS: 0000129552) 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 79 

 
  

 

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 Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego  Grupa Karkonoska, reprezentowana przez Zarząd Karkonoskiej Grupy GOPR zwane 

dalej: „Administratorem”.  

2. Dane kontaktowe Administratora: Sudecka 79, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 75 24 734, fax 75 641 23 33, 

mail : karkonoska@gopr.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

a) Weryfikacja deklaracji pod kątem spełnienia kryteriów bycia członkiem STOWARZYSZENIA 

(prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

b) 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). 

c) 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). 

4. Dane osobowe będą przechowywane 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. 

5. Odbiorcami danych osobowych jest podmiot prowadzący obsługę finansową i księgową oraz dostawcy 

infrastruktury IT. 

6. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Każda osoba ma również prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie deklaracji 

członkowskiej. 

mailto:karkonoska@gopr.pl

