
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców, z którym można 

się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych pod adresem e-mail: 

biuro@krakowdlamieszkancow.com lub pisemnie na adres siedziby administratora:  

ul. Kazimierza Wielkiego 60, 30-074 Kraków. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: 

biuro@krakowdlamieszkancow.com lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

a. przeprowadzenie akcji Zapszczelmy Kraków! polegającej na rozdawaniu 200 mini-domków dla 
pszczół, które będziecie mogli umieścić w swoim ogrodzie czy na parterowym balkonie 
(podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby biorącej udział w akcji); 

b. przesyłania drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail informacji o akcjach, 

działaniach i wartościach wyznaczanych przez Stowarzyszenie oraz możliwościach wspólnego 

działania i wspierania Stowarzyszenia, w tym w formie newslettera, z najnowszymi 

informacjami o pracach i kampaniach, propozycjach wspólnych działań oraz  

z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań, a także w celu 

wysłania podziękowania za wsparcie, informowania o realizacji celów statutowych 

organizacji, informowania o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego 

wsparcia organizacji (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja 

dobrowolna zgoda na prowadzenie takich działań); 

c. działanie wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. 

tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, 

dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Twoich potrzeb, 

zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz informowanie 

o działaniach, akcjach, wartościach promowanych przez Administratora w formie tradycyjnej 

(np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). 

4. Przetwarzamy dane osobowe, jakie zostały przez Ciebie podane (takie jak imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, e-mail) oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty 

użytkownika w naszych serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której 

korzystasz, typ systemu operacyjnego itp.). 

5. Dane udostępnione przez Ciebie mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli 

zgodnie z przepisami prawa oraz pracownikom, współpracownikom lub podwykonawcom 

wspierającym nas przy wykonywaniu naszych działań czy zamówionych usług. 

6. Dane osobowe przechowywane będą: 

a. przez czas trwania akcji i do czasu jej zakończenia lub przez okres pojmowania przez 

Stowarzyszenie innych działań zmierzających do zakończenia akcji; 

b. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną – dane będą 

przechowywane przez okres 3 lat, chyba, że wcześniej zgoda została cofnięta; 

c. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako Administratora danych; 

d. w celu informowania o działach, akcjach oraz wartościach podejmowanych  

i popularyzowanych przez Administratora do czasu aż zgłosisz swój sprzeciw względem ich 

przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że uległy one dezaktualizacji. 
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7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania w/w celów, w szczególności do 

przeprowadzenia akcji, ale równocześnie jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych 

osobowych, w tym zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji  

o działaniach, akcjach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz o możliwościach wspólnego 

działania i wspierania Stowarzyszenia, w tym w formie newslettera, dla celów informowania  

o działaniach, akcjach, wartościach podejmowanych i popularyzowanych przez Administratora, 

jest dobrowolne i zależne od Twojej zgody. 

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

uzupełnienia niekompletnych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo przenoszenia Twoich danych 

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. Ponadto, 

masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli odbywa się ono na podstawie zgody 

(przy czym, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

9. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw można złożyć w formie pisemnej tradycyjną drogą 

pocztową na adres Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub drogą  

e-mailową na adres poczty elektronicznej biuro@krakowdlamieszkancow.com. 

10. Dane udostępnione przez Ciebie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym  

w formie profilowania), ale w takim przypadku nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych 

skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie 

może polegać na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) do oceny 

niektórych informacji na Twój temat, w tym analiz, statystyk lub prognozy zainteresowań oraz 

osobistych preferencji, a także w związku z przesyłaniem informacji o naszych działaniach  

i wartościach, oraz możliwości wspólnego działania. 

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza terytorium 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

12. Administrator zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada 

najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności 

przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz 

ujawnieniem danych. 
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