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INFORMACJA dla Członków  

I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych  

Żłobków i Klubów Dziecięcych 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 

Administratorem danych osobowych jest I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i 

Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych z siedzibą w Kobyłce, ul. Królowej Marysieńki 

29/1, 05-230 Kobyłka, NIP1251688460, REGON 382426533, numer KRS 0000768544, adres e-mail 

stowarzyszenie@zlobkikluby.org (zwane dalej: „Administratorem” lub „Stowarzyszeniem”). 

 

 

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

1. realizacji statutowych działań Stowarzyszenia, w tym: 

- wykonaniu praw i zobowiązań związanych z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu; 

- zapewnieniu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze 

stosunku członkostwa w Stowarzyszeniu oraz z umów związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, przez czas niezbędny do realizacji statutowych działań Administratora, w 

tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją 

sprzeciwu. 

 

2. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i 

sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków 

Administratora, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do 

upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, 

 

3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych - w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu ofert produktów i 

usług świadczonych przez Administratora za pomocą wiadomości wysyłanych na podany 

adres e-mail, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

1. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 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 
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dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na realizacji statutowych działań Stowarzyszenia, w tym: 

- wykonaniu praw i zobowiązań związanych z Państwa członkostwem w Stowarzyszeniu; 

- zapewnieniu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze 

stosunku członkostwa w Stowarzyszeniu oraz z umów związanych z działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora 

ustawowych obowiązków 

3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

marketingowych -  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na polegający na oferowaniu i promocji produktów i usług 

Administratora w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą 

elektroniczną, a także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

 

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność realizacji celów statutowych związanych z Państwa członkostwem w 

Stowarzyszeniu, jak również wykonywania przez Stowarzyszenie ustawowych obowiązków.  

 

 

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

1. podmioty, którym Administrator ma ustawowy obowiązek przekazywać dane na gruncie 

przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  

2. pracownicy lub współpracownicy Administratora, 

3. podmioty prowadzące obsługę kadrowo – płacową, 

4. banki obsługujące płatności, 

5. kurierzy i poczta, 

6. podmioty będące dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,  

7. podmioty świadczące usługi prawne, 

8. podmioty świadczące usługi szkoleniowe i audytowe. 

 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
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Okres przechowywania danych 

Administrator będzie   przetwarzać   dane   przez   okres   niezbędny   do   zrealizowania praw i 

obowiązków wynikających z Państwa członkostwa w Stowarzyszeniu, wykonania ustawowych 

obowiązków, w okresie niezbędnym dla dochodzenia i obrony prawnie uzasadnionych interesów, a 

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także przez czas prowadzenia 

działań marketingowych przez Administratora albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania 

danych w celach marketingowych. 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, 

- prawo ograniczenia przetwarzania,  

- prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych - jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, 

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy 

przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w 

celach marketingowych (art. 13 ust. 2 lit. c RODO). 

 

W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem.  

 

 

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych -  jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe: 

1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z 

przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; 

2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym 

przypadku. 

 

 


