
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja,  niżej  podpisany,  ……………………………………………………………….….,  oświadczam,  że  wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) w celach statutowych Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej z siedzibą
w Tczewie,  ul.  30 Stycznia  4,  83-110 Tczew.  (w dalszym ciągu tego dokumentu nazywane:
TMZT). 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest TMZT, które dba o to aby dane te były
odpowiedni zabezpieczone,  a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem
w szczególności do spraw związanych z przynależnością do stowarzyszenia.  

2. TMZT  wykorzystuje  dane  osobowe  pozyskane  z  deklaracji  przystąpienia  do  TMZT,  
tzn. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
a. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na TMZT w związku z prowadzeniem 

działalności i realizacji zadań statutowych (art.6 ust.1, lit. c Rozporządzenia RODO)
b. Wewnętrzne cele administracyjne TMZT (art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO),
c. Cele archiwalne stowarzyszenia. 

4. Zbierane dane są lub mogą być przetwarzane przez:
a. Członków Rady TMZT, którzy muszą mieć dostęp do danych w celach administracyjnych,
b. Podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, rachunkowe i prawne;
c. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, 
d. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji  

administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania  zgody na przetwarzanie danych,

bądź do czasu wykreślenia z TMZT lub śmierci członka TMZT. Dane mogą być wykorzystane
w celach archiwalnych TMZT. 

6. TMZT  nie przekazuje danych osobowych do podmiotów poza UE.
7. Prawa członka TMZT w zakresie przetwarzania danych przez stowarzyszenie

a. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia RODO);
b. sprostować swoje dane (art.16 Rozporządzenia RODO);
c. usunąć swoje dane (być zapomnianym) (art.17 Rozporządzenia RODO);
d. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
e. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO);
f.  wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych  

z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TMZT.
8. Kontakt z TMZT 

W razie pytań kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr 605 320 319 lub za pomocą poczty 
e-mail TMZT: info@tmzt.tczew.pl . 

…………………..
Data i podpis     
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