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Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  

Wsi Suchy Bór 
ul. Szkolna 2/2 
46-053 Suchy Bór 
                

                                              
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, z siedzibą w Suchym Borze, ul. Szkolna 2/2, 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”,  
Informuje, że: 
  
1) administratorem Pani/Pana jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, z siedzibą w Suchym 
Borze, ul. Szkolna 2/2, 

 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie.   

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 lata od udostępnienia tych danych.   
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym dostawcy usług hostingowych oraz telekomunikacyjnych i 
innych usług outsourcingowych, a także instytucje publiczne i prywatne dofinansowujące działania statutowe 
Stowarzyszenia, 

 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych oraz prawo do przeniesienia danych,  

 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych – więcej informacji jest dostępnych pod adresem:  https://uodo.gov.pl/ 
 
7) podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych będzie 
skutkować brakiem możliwości uzyskania brania udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenia.  

Tak / Nie    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu 
brania udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. 

 

 Data: …………………………………, imię i nazwisko ………………………………… 

 

Mail………………………………………….Telefon kontaktowy………………………………………… 
 

Podpis: __________________________________; 

 

Tak / Nie    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych obejmujących także mój wizerunek, w celu publikacji zdjęć/ 
filmów zawierających ten wizerunek na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w tzw. mediach 
społecznościowych dla potrzeb marketingu i promocji Stowarzyszenia oraz świadczonych przez 
Stowarzyszenie usług.  
 

 Data: …………………………………, imię i nazwisko ………………………………… 

 

Podpis: __________________________________; 


