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1. Podstawa prawna 
Administrator, w oparciu o art. 13 i 14 RODO, zobowiązany jest poinformować osoby, których dane przetwarza, 

w szczególności o swojej tożsamości jako administratora, o celu przetwarzania danych, podstawie prawnej, 

odbiorcach, czasie przetwarzania i prawach osób, których dane dotyczą. 

2. Ogólna treść obowiązku informacyjnego:  
Administrator zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO 

wobec wszystkich osób, których dane przetwarza, z obowiązku tego jest zwolniony w przypadku, kiedy osoba, 

której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami. 

 

3. Treść obowiązku informacyjnego w stosunku do osób fizycznych będących członkami 

Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern (dalej Stowarzyszenie), lub potencjalnymi 

członkami lub osobami działających z upoważnienia członków Stowarzyszenia lub 

potencjalnych członków Stowarzyszenia. 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

członków lub potencjalnych członków Polskiego 

Stowarzyszenia Myjni Cystern lub osób ich reprezentujących. 

Pragniemy poinformować Panią/Pana o zakresie i celach, w jakich przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, 

a przede wszystkim o przysługujących Pani/Panu prawach.  

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKIE STOWARZYSZENIE MYJNI 

CYSTERN z siedzibą w Bydgoszczy, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000257327 posiadające nr NIP 

953 252 27 61. 

2. Dane kontaktowe Administratora: 

a) strona internetowa: www.psmc.pl. 

b) adres biura: Dębica, kod pocztowy 39-200, ul. Mościckiego 2B. 

3. Celami przetwarzania danych osobowych są: 

a) w przypadku potencjalnych członków jest to procedura mająca na celu weryfikację potencjalnego 

członka stowarzyszenia Administratora przed podjęciem decyzji o jego przyjęciu – podstawą 

prawną jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

b) w przypadku członków stowarzyszenia Administratora realizacja celów statutowych 

stowarzyszenia – podstawą prawną jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji 

księgowej wynikającego z ustawy o rachunkowości; 
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d) realizacja innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO takich jak: 

 reprezentacja potencjalnego członka Stowarzyszenia lub członka Stowarzyszenia przez 

osobę przez niego upoważnioną (np. upoważnionych pracowników), 

 marketing bezpośredni, 

 ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń, 

 tworzenie statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora, 

 przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub sms informacji o wystawionych fakturach, 

należnych płatnościach oraz ich terminach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie lub 

transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, 

kancelaria prawna, a także banki i biura rachunkowe. 

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą do 

państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

6. W celach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu okres, przez który dane osobowe będą 

przechowywane: w zakresie procesu weryfikacji potencjalnego członka do czasu przyjęcia go na 

członka stowarzyszenia Administratora, a w przypadku negatywnej weryfikacji nie dłużej niż 3 lata od 

daty zakończenia procesu, w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgodny. W pozostałych 

celach przez okres przewidziany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia 

roszczeń. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

b) żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) przenoszenia swoich danych, 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

g) cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w każdym momencie, jeżeli dane osobowe 

przetwarzane są przez Administratora bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Podanie danych jest warunkiem przeprowadzenia procesu weryfikacji potencjalnego członka lub 

w przypadku pozytywnej weryfikacji przyjęcie go do Stowarzyszenia, konsekwencją niepodania 

danych jest brak możliwości weryfikacji lub członkostwa w Stowarzyszeniu. 

9. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych 

w art. 22 RODO. 

10. W przypadku, kiedy jest Pani/Pan osobą prowadzącą działalność gospodarczą i potencjalnym 

członkiem lub członkiem Stowarzyszenia, kategorie odnośnych danych, które Administrator otrzymał 

od osób upoważnionych przez Panią/Pana, określone są we wniosku opublikowanym na stronie 

Administratora. 

11. W przypadku, kiedy jest Pani/Pan osobą upoważnioną przez potencjalnego członka lub członka 

Stowarzyszenia, a źródłem danych są inne osoby upoważnione do przekazania danych, kategoriami 

odnośnych danych osobowych mogą być: imię, nazwisko, stanowisko, zakres upoważnienia oraz 

dane kontaktowe takie jak nr telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji 

uprawnień konkretnej osoby również nr PESEL albo nr dowodu tożsamości. 

 

Jeżeli przekazała Pani/przekazał Pan Administratorowi dane osobowe dotyczące potencjalnych członków lub 

członków lub innych upoważnionych przez nich osób prosimy o przekazanie powyższej informacji tym osobom. 


