
Załącznik nr 1 

KLAZULAINFORMCYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem 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 (RODO), informujmy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, KRS
0000156881 NIP 7361039808, Regon 000706869.

2. Dane kontaktowe Administratora: ul. Józefa Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane, mail:
poczta@gopr.pl

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iod@gopr.pl lub pisemnie (na adres siedziby administratora).

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu

e-mail: iod@gopr.pl, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora.

5. Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko osoby przystępującej do naboru, data urodzenia. dane

kontaktowe - numer telefonu, adres mailowy oraz adres do doręczeń poczty tradycyjnej, są

przetwarzane celu przeprowadzenia naboru na kandydata na ratownika zgodnie z - art. 6 ust. 1 lit.

f RODO). W przypadku dobrowolnego podania dodatkowych danych - ich przetwarzanie

następowało będzie na podstawy osobno wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia naboru a dla osób

zakwalifikowanych w okresie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz po jego ustaniu przez okres 6
lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

7. Odbiorcami danych osobowych jest podmiot prowadzący usługi prawne oraz innym podmiotom,

którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów

cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do

otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe me będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

9. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Każda osoba ma również prawo do

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w naborze.
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