Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez RadĊ Federacji PFO

………………………………………………

………………………………….

imiĊ i nazwisko członka stowarzyszenia zrzeszonego w PFO

miejscowoĞü i data

………………………………………………………..
adres zamieszkania lub pobytu

………………………………………………………..
………………………………………………………..
nazwa stowarzyszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przez RadĊ Federacji PFO
Niniejszym wyraĪam zgodĊ, w rozumieniu art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926
z póĨn. zm.), na przetwarzanie moich danych osobowych przez RadĊ Federacji
Polskiej Federacji Ornitologicznej na okreĞlonych poniĪej warunkach:
I.

Dane dotyczące administratora danych osobowych.
Rada Federacji
Polskiej Federacji Ornitologicznej
40-321 Katowice, ul. Gen. J. Hallera 28
Adres internetowy: www.pfo.info.pl
E-mail: biuro@pfo.info.pl

II.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:
1) imiĊ i nazwisko;
2) numer ewidencyjny PESEL;
3) adres zamieszkania lub pobytu;
4) adres e-mail;
5) nazwĊ stowarzyszenia, do którego hodowca naleĪy.

III.

Cele przetwarzania danych osobowych.
Rada Federacji PFO bĊdzie przetwarzaü powyĪsze dane osobowe w formie
„Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji
Ornitologicznej” w celu:
1) nadania hodowcy cechy identyfikacyjnej;
2) prowadzenia „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych
w Polskiej Federacji Ornitologicznej”;
3) przesyłania
hodowcy
biuletynów,
materiałów
informacyjnych
i szkoleniowych PFO.
IV.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje równieĪ przetwarzanie
przez RadĊ Federacji danych osobowych w przyszłoĞci, pod warunkiem, Īe nie
ulegną zmianie cele przetwarzania danych okreĞlone w pkt III.

V.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

Rada Federacji nie udostĊpni innym podmiotom posiadanych danych
osobowych bez wyraĨnej zgody osoby, której dotyczą, chyba Īe przepisy prawa
powszechnie obowiązującego bĊdą stanowiü inaczej.
Rada Federacji zobowiązuje siĊ do zabezpieczenia danych osobowych
poprzez zastosowanie odpowiednich Ğrodków technicznych i organizacyjnych,
przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
VI.

Prawa członka stowarzyszenia związane z przetwarzaniem jego danych
osobowych.

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo do kontroli przetwarzania
danych, które jego dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy jego dane są włączone do
zbioru danych i jaka jest nazwa tego zbioru oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych
zawartych w zbiorze;
3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza siĊ w zbiorze dane jego
dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treĞci tych
danych;
4) uzyskania informacji o Ĩródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące;
5) uzyskania informacji o sposobie udostĊpniania danych, a w
szczególnoĞci informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym te dane są udostĊpniane;
6) Īądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usuniĊcia, jeĪeli są one niekompletne,
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa,
albo są juĪ zbĊdne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7) Īądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych
osobowych w okreĞlonym celu;
8) Īądania niezwłocznego usuniĊcia danych osobowych ze zbioru
prowadzonego przez RadĊ Federacji.
Członek stowarzyszenia zrzeszonego w PFO moĪe skorzystaü z prawa do
informacji, o których mowa powyĪej w pkt 1-5, nie czĊĞciej niĪ raz na 6 miesiĊcy.
Rada Federacji zastrzega sobie termin 30 dni na spełnienie obowiązków
informacyjnych. Na wniosek członka stowarzyszenia zrzeszonego w PFO Rada
Federacji udzieli informacji na piĞmie.

…………………………………………
podpis wyraĪającego zgodĊ

Potwierdzam, Īe powyĪszy podpis został złoĪony
zrzeszonego w PFO własnorĊcznie, w mojej obecnoĞci.

przez

członka

stowarzyszenia

……………………..……………………………………..
podpis i pieczĊü upowaĪnionego członka władz stowarzyszenia

