
 
 

 

 

 

      

 

 

INFORMACJA 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Miłośników Starych Tramwajów 

w Łodzi, zwany także "Stowarzyszeniem", ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź,  

e-mail: kontakt@kmst.pl, tel. 574-336-021. 

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji w ramach realizacji programu 

wolontariatu w Stowarzyszeniu. 

4. Pani/Pana osobowe nie będą przekazywane osobom i podmiotom trzecim. 

5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

* dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

* sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

* usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; 

* ograniczenia przetwarzania danych; 

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

* cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy 

Pani/Pana dane 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. 

7. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

celów wskazanych w pkt. 3. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości 

nawiązania współpracy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

i nie będą profilowane. 



 

 

 

 

 

 

 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Miłośników Starych Tramwajów z siedzibą 

w Łodzi, ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź, moich danych osobowych zawartych w CV w celu 

i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach realizacji programu 

wolontariatu w Stowarzyszeniu. 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 
(data i podpis) 

 


