
Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

 

Informujemy, że:  

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej 
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 156, 85-752 Bydgoszcz, 
NIP: 554-293-58-99, REGON: 363737660. 

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: kontakt@binduga.org.pl lub 
pisemnie na następujący adres: Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA, ul. Fordońska 156, 85-752 
Bydgoszcz 

 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są osobno w stosunku do 

każdego celu przetwarzania danych (sprawdź: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów 

przetwarzania danych).  

3. W związku z przetwarzaniem przez BSK Binduga danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia: 

 - prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,  

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych. 

 4. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się 

pod adresem kontakt@binduga.org.pl  

5. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami telefonicznie lub 

e-mailowo.  

6. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do 

tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.  

7. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest 

adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane 

osobowe.  

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda nadawcy e-maila wynikająca z 

zainicjowania kontaktu z BSK Binduga. 

9.  Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego 

zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.  

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 

będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

13. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  


