
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych - członków
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku.

(załącznik do deklaracji członkowskiej)

1. Administratorem danych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku, ul. Na Stoku 48, 80-
874 Gdańsk; wzpgdansk@wp.pl ; tel. 58 31 11 904; 
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych WZP
Gdańsk   ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk;  tel. 58 31 11 904.
3. Dane osobowe członków Związku są przetwarzane w celu realizacji zadań Statutowych,
4.  Dane  mogą  być  przekazane  innym  jednostkom  organizacyjnym  w  celu  realizacji  zadań
Statutowych, podmiotom wykonującym usługi niszczenia i archiwizacji oraz uprawnionym organom
publicznym. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ogólnych przepisów prawa  w tym
w szczególności:  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów. 
6. Członkowie Związku posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Może to skutkować koniecznością usunięcia z listy członków związku lub ograniczenia
praw.
7. Członek Związku ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych. 
8.  Podanie  przez  uczestnika  danych  osobowych  zawartych  w  deklaracji  członkowskiej  jest
warunkiem  przyjęcia  w  poczet  członków  WZP  Gdańsk,  a  konsekwencją  niepodania  danych
osobowych będzie brak możliwości wyrażenia zgody na członkostwo w Związku.

 
...................................................... ................................................................................................ 
         (miejscowość, data)                                 (czytelny podpis pełnym imieniem i nazwiskiem) 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w mediach, tj. na portalu internetowym Związku oraz w
publikacjach  wydawanych  przez  Związek.  Celem  rozpowszechniania  wizerunku  są  działania
informacyjno-promocyjne związane z prowadzoną działalnością statutową Związku. Działania będą
zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

............................................................. ………………………………………. 
(miejscowość, data)                                            (podpis) 
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