
Załącznik Nr 8 
Statutu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

działającej w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  

działającej w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu 

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 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. Urz. UE L 

119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO: 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) członka Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (KZP) 

działającej w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Młodych 

Techników 61/63, 53-647 Wrocław, tel. 71 35 80 200, e-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl., 

jest Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa reprezentowana przez Zarząd KZP.  

2. Administrator powołał Pełnomocnika ADO, którym jest Tadeusz Głąb. Z  Pełnomocnikiem ADO 

można się skontaktować e-mailem na adres: iod.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl. 

3. Dane osobowe przekazane w Deklaracji przystąpienia do KZP są dobrowolne, jednak niezbędne do 

uzyskania członkostwa w KZP. 

4. Dane osobowe członka KZP będą przetwarzane w celach realizacji zadań statutowych KZP, 

a podstawą prawną tego przetwarzania będzie: 

a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

b) realizacja umowy, której członek KZP może być stroną lub podjęcie działań na żądanie 

członka KZP przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

c) wyrażona przez członka KZP zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

5. Dane osobowe członka KZP mogą być przekazywane podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z których usług KZP korzysta w trakcie swojej 

działalności. 

6. Dane osobowe członka KZP nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Dane osobowe członka KZP nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie 

będą profilowane. 

8. Członek KZP posiada: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sytuacji, 

gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, 

w sytuacji, gdy dane członka KZP są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym 

wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Dane osobowe członka KZP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, do 

których zostały zebrane, a w przypadku materiałów  archiwalnych, nie krócej niż przez czas 

wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

10. Członek KZP ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie 

jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
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