......................................................

Załącznik nr 1

......................................................
Dane stowarzyszenia / pieczęć

..........................................
Miejscowość i data

Rada Federacji
Polskiej Federacji Ornitologicznej
ul. Hallera 28
40-321 Katowice

Zgodnie z Regulaminem nadawania hodowcom unikatowych cech identyfikacyjnych
PFO wnoszę o (właściwe zaznaczyć):

□ nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO
□ wykreślenie hodowcy z rejestru cech identyfikacyjnych hodowców PFO *)
□ przeniesienie hodowcy do innego stowarzyszenia **)
Dane hodowcy:

CIH: * i **) ................................

Imię i nazwisko: ......................................................................... PESEL: ...............................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................................
Numer telefonu: ..........................................................., email: ...............................................................
Nazwa stowarzyszenia (obu stowarzyszeń, jeśli przeniesienie): ......................................................................
..................................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku * i **): .....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Federacji PFO
Niniejszym wyrażam zgodę, 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 późn. zm.), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę
Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej na określonych w załączniku warunkach.

............................................
podpis hodowcy
Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony przez członka
stowarzyszenia zrzeszonego w PFO własnoręcznie, w mojej obecności.

.............................................................
Imię i nazwisko / pieczęć i podpis
prezesa zarządu stowarzyszenia

(wniosek należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym)

.............................................................
**) Imię i nazwisko / pieczęć i podpis
prezesa zarządu stowarzyszenia opuszczanego

Załącznik - warunki przetwarzania danych osobowych:
I. Dane dotyczące administratora danych osobowych: Rada Federacji Polskiej Federacji
Ornitologicznej ul. Gen. J. Hallera 28, 40-321 Katowice, www.pfo.info.pl, biuro@pfo.info.pl
II. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania lub
pobytu, adres e-mail, telefon, nazwa stowarzyszenia, do którego hodowca należy.
III. Cele przetwarzania danych osobowych: Rada Federacji PFO będzie przetwarzać powyższe dane
osobowe w formie „Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej
Federacji Ornitologicznej” w celu: nadania hodowcy cechy identyfikacyjnej, prowadzenia
„Rejestru cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w Polskiej Federacji Ornitologicznej”,
przesyłania hodowcy biuletynów, materiałów informacyjnych i szkoleniowych PFO.
IV. Okres przetwarzania danych osobowych. Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy i obejmuje
również przetwarzanie przez Radę Federacji danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem,
że nie ulegną zmianie cele przetwarzania danych określone w pkt III.
V. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim. Rada Federacji nie udostępni innym
podmiotom posiadanych danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą, chyba że
przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stanowić inaczej. Rada Federacji zobowiązuje
się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków
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 się w zbiorze dane jego dotyczące oraz podania w
powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące;
5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane są udostępniane;
6) żądania niezwłocznego uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa, albo są
już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
7) żądania niezwłocznego zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w określonym
celu;
8) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez Radę
Federacji.
Członek stowarzyszenia zrzeszonego w PFO może skorzystać z prawa do informacji, o których
mowa powyżej w pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Rada Federacji zastrzega sobie termin 30
dni na spełnienie obowiązków informacyjnych. Na wniosek członka stowarzyszenia zrzeszonego w
PFO Rada Federacji udzieli informacji na piśmie.

