
KLAUZULA  INFORMACYJNA – OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 
 
Zgodnie  z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r 
(GDPR/ RODO), informujemy, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Sportowe 

„Beskid Śląski“ w RC, z. s., z siedzibą ul. Hrabinská 458/33, 73701 Czeski Cieszyn,  
e-mail: info@ptts-beskidslaski.cz 
 

2. Osobą odpowiedzialną jest: Halina Twardzik – prezes stowarzyszenia,  z którym można 
się skontaktować pisemnie na adres siedziby 
 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o stowarzyszeniach 
oraz Statutu stowarzyszenia poprzez zaspokojenie potrzeb członków PTTS „Beskid Śląski“ 
oraz zapewnienie statutowej działalności stowarzyszenia, podstawa prawna art. 6 ust. 1 
pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; 

 
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  dobrowolnej zgody członka, art. 6 ust. 

1 lit. a w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz wyjazdach i wycieczkach 
organizowanych przez PTTS „Beskid Śląski“, członkostwem w PTTS „Beskid Śląski“, 
wykonaniem zdań statutowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowo-finansowej 
stowarzyszenia; 

 
5. Danymi osobowymi są: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer 

telefonu, adres mailowy; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; 
 
6. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom danych osobowych, którzy 

wskażą podstawą prawną i interes prawny; 
 
7. Dane będą przechowywane przez okres, w którym osoba posiada prawo do korzystania z 

działalności stowarzyszenia; 
 

8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Zarządu stowarzyszenia; 
 
9. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania oraz przenoszenia 
danych; 

 
10. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i 
statutowych; 

11. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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