Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Złote Piaski”
w Siedlcach
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach
informuje, że przy wykonywania zadań statutowych przetwarza dane osobowe. W związku z tym
informujemy, że:
1.
Administratorem tych danych osobowych jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie
ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE, tel. 608583825 e-mail: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl. - zwany dalej Zarządem
ROD.
2.
Dane osobowe przetwarzane są w biurze Zarządu ROD „Złote Piaski” w celu realizacji
zadań rod określonych w Statucie PZD, a w szczególności w celu realizacji umowy dzierżawy
działkowej, prowadzenie ROD i realizacja stosunku członkostwa w PZD oraz prowadzenia
rejestru członków organów ROD, współpracy z organami administracji, zarządzania majątkiem
trwałym i gospodarowania środkami finansowymi Ogrodu.
3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, Statut Polskiego Związku Działkowców oraz inne przepisy
związkowe wydane na podstawie statutu PZD, a także inne przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w szczególności ustawa o rachunkowości.
4.
W ramach wykonywania zadań statutowych dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom, z których usług korzysta Zarząd ROD przy wykonywaniu swoich zadań statutowych
i realizacji obowiązków ustawowych, a także podmiotom, wobec których Zarząd ROD jest
zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5.
Dane są przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania odpowiedniego zadania
statutowego lub ustawowego, w związku, z którym dane te zostały uzyskane, określony we
właściwych przepisach związkowych.
6.
Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania od Zarządu ROD dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania jej danych, a także ich przeniesienia, w przypadkach określonych w RODO.
7.
Osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych
danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.
Podanie danych jest obowiązkowe, z tego względu, że jest warunkiem wykonania zadania
statutowego lub ustawowego przez Zarząd ROD.
9.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie
uzyskanych danych.

