
Przetwarzanie danych osobowych członków stowarzyszenia przez Związek Polskich Fotografów Przyrody 

 

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. jest Związek Polskich 

Fotografów Przyrody (ZPFP) z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 54/4, 60-354 Poznań, zarejestrowany w KRS pod 

numerem 0000219029. 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Pana/Pani członkostwa w Związku Polskich Fotografów 

Przyrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionego celu. 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane. 

Pani / Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG). 

Pani  /Pana dane osobowe mogą w związku prowadzoną działalnością ZPFP być powierzone do przetwarzania 

firmom świadczącym usługi finansowo-księgowe. W trosce o właściwe zabezpieczenie Pani / Pana danych wszystkie 

powierzenia będą realizowane na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami.  

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Pani/Pana członkostwa w ZPFP oraz przez 5 lat 

od momentu skreślenia z listy członków.  

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. W celu realizacji dowolnego z opisanych praw należy kontaktować się z Administratorem 

Danych drogą e-mailową: rodo@zpfp.pl.  

Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani / Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Przetwarzane dane osobowe należą do kategorii danych osobowych zwykłych.  Zakres zbieranych danych: imię,  

nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.  

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.  
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