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Informacja RODO 

 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, z 
dniem 25 maja 2018 ulegną zmianie europejskie i krajowe standardy ochrony danych 
osobowych. 

 

Krajowy Związek Hodowców Królików  
NIP 784-22-34-162 | REGON 634485601 | KRS 0000155653                                                          
Adres: ul. Wolności 1/4, 62-200 Gniezno jest dysponentem/administratorem Paostwa 
danych osobowych w zakresie wynikającym ze współpracy.  
 Podanie danych w deklaracji członkowskiej ma charakter dobrowolny, przy czym, jest 
niezbędne do realizacji celów i zadao statutowych Stowarzyszenia 
 Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe swoich członków wyłącznie w celu 
realizacji celów i zadao statutowych Stowarzyszenia. 
 Stowarzyszenie może przekazywad dane osobowe swoich członków organizatorom 
wystaw. Przewidywanymi odbiorcami Paostwa danych są także instytucje publiczne 
uprawnione do odbioru i przetwarzania danych, zgodnie z przepisami prawa, podmioty 
przetwarzające dane w imieniu administratora. 
 Dane osobowe członków Stowarzyszenia są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio na 
podstawie deklaracji członkowskiej. 
 Przysługuje Paostwu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych). 
 Paostwa dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania współpracy, a po tym 
okresie, do przedawnienia roszczeo. 
 Zobowiązujemy się do zabezpieczenia Paostwa danych zgodnie z przepisami. Za 
rzeczywiste szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego przetwarzania danych odpowiada 
administrator. 

 Podpisanie, opieczętowanie i odesłanie powyższej informacji będzie wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie Paostwa danych w ściśle określonym celu i zakresie. 

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO; 

2. Projekt Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 5.04.2018 (Druk Sejmowy Sejmu VIII Kadencji nr 
2410); 

3. Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 
2016/679 z dnia 28.03.2018; 
  

 
        …………………………….…………      ………………………………………………. 
            (miejscowośd, data)              (podpis) 


