
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRWNYCH INTELEKTUALNIE „OTWIERAJMY SERCA” 

W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie, a od 25 
maja 2018 r. wchodzi w życie uchwalone przez Parlament Unii Europejskiej Ogólne 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO – w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje dotyczące danych 
osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci                           
i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie ”Otwierajmy serca” przy Domu 
Pomocy Społecznej W Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 tel. 85 743 34 65.  

Dane osobowe członków przetwarzane są przez Stowarzyszenie w celu realizacji 

zadań statutowych:  
1. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację 

celów stowarzyszenia. 

2. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych                                
ze środowiskiem w szczególności sportowym, kulturalno - rozrywkowych, 

konkursów, festiwali (np. zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych). 
3. Organizowanie wystaw, aukcji, loterii fantowej i sprzedaży prac wykonanych 

przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 

203.  
4. Promowanie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegnia 

agresji, przemocy, nikotynizmowi i alkoholizmowi.  
5. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
6. Organizowanie oraz finansowanie osobom niepełnosprawnym wyjazdów 

wypoczynkowych, letnich i zimowych. 
  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności 
statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, 

b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania 

zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny 

do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do 
dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym 
zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie 

istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń. 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może 
skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem 
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

Białystok,  08.06.2020 r. 


