
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119/1 

z 04.05.2016 r.), dalej, jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej z siedzibą 

Stańkowa 35, 38-711 Ropienka, figurująca w KRS pod nr: 0000210657, zwana dalej: Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, powołany został Inspektor 

Ochrony Danych, kontakt do inspektora: iod.osp.stankowa@op.pl 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji członków OSP, 

prowadzenia dokumentacji wyjazdów do akcji, szkoleń, projektów, spotkań informacyjnych, zebrań i innych 

wydarzeń związanych z realizowanym celami statutowymi, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

4) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer 

ewidencyjny PESEL, data i miejsc urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, płeć, obywatelstwo, wykształcenie, 

5) podanie danych jest niezbędne do realizacji podstawowych zadań związanych z celami statutowymi, 

w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo danej osoby w działaniach mających na celu 

realizację zadania związanego z celem statutowym, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania danych jest 

zgoda). 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz 

Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym 

z realizacją tych usług, są to: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, ZG ZOSP w 

Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, ZP ZOSP w Ustrzykach Dolnych, ul. 1 Maja 

22, 38-700 Ustrzyki Dolne, ZW ZOSP w Rzeszowie, ul Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, ZG ZOSP w 

Warszawie, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa, KP PSP w Ustrzykach Dolnych, ul. 1 Maja 22, 38-700 

Ustrzyki Dolne, KW PSP w Rzeszowie, ul Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, KG PSP w Warszawie, ul. 

Podchorążych 38, 00-463 Warszawa oraz inne podmioty, z którymi zawarto porozumienia (o fakcie 

przekazania innemu podmiotowi osoba będzie niezwłocznie poinformowana). 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej 

i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - 

do momentu jej odwołania. 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO.  
 


