
Klauzula informacyjna dotycząca realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 
osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im Marii Curie – 
Skłodowskiej, os. Wzgórze 56, 27-415 Ożarów, e-mail: snrrzs@onet.pl, nr telefonu: 15 861 18 01. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w naszym Stowarzyszeniu może się Pani/Pan skontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: 
iod@arx.net.pl lub pisząc na adres Stowarzyszenia.  

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:  

- prowadzenia działalności statutowej naszego Stowarzyszenia (np. rekrutacji, organizacji i realizacji 
zajęć i działań, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji). Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
(wynikających np. z ustawy z prawo o stowarzyszeniach), 

- realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np.: wystawiania 
i przechowania faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np.: 
prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych), 

- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

- prowadzenia korespondencji i przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności, 
promowania własnej działalności, tworzenia sprawozdań na potrzeby wewnętrzne, ustalenia i 
dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, 

- wykorzystania wizerunku w postaci zdjęć lub filmów, w celach dokumentacyjnych oraz 
promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. 
dobrowolnie wyrażona zgoda. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz naszego 
Stowarzyszenia, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

5. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania 
celów statutowych oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania 
naszej działalności. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku, gdy takie 
uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz 
adres korespondencyjny, lub adres e-mail. 



7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji 
zadań statutowych naszego Stowarzyszenia. 

9. Informacje o profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 
profilowane, co znaczy, że Stowarzyszenie nie wykorzystuje systemów informatycznych, które 
gromadziłyby informacje na temat konkretnych osób, a następnie samodzielnie, automatycznie, 
podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec tych osób skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na te osoby wpływać. 

 


