
Klauzula przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach ewidencyjnych 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie absolwentów i 

sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, ul. 
Mickiewicza 14, 62 - 500 Konin; 

2. Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony i 
przetwarzania danych osobowych proszę kierować się do Prezesa Stowarzyszenia na adres 
mailowy Stowarzyszenia: stowarzyszenie@1lokonin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej, 
prowadzenia ewidencji członków, rozliczania składek członkowskich, realizowania działań 
statutowych Stowarzyszenia absolwentów i sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Koninie oraz wymiany korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. 
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do 
przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych 
oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność 
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a 
także przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym członkostwo w 
Stowarzyszeniu ustaje. 

6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. 

7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak 
wpisu na listę Członków Stowarzyszenia absolwentów i sympatyków I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 
poddawane profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
 
 


