
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie „Wolontariat św. 

Eliasza” z siedzibą w Krakowie, 30-608, przy ul. Por. Wąchały 5, wpisane do rejestru 

stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców prowadzonych 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy pod numerem 

KRS 0000178336, NIP: 676-22-52-565, REGON: 356767450; 

 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych działającym w ramach stowarzyszenia możliwy 

jest pod numerem telefonu 885-512-500 i pod adresem e-mail: biuro@eliasz.org.pl; 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji   

i przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina roku”.  

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona dobrowolnie wraz ze 

zgłoszeniem do udziału w Plebiscycie bądź w ramach procedury głosowania uprzednia zgoda 

na przetwarzanie. Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej udzielenie jest konieczne do 

realizacji celów organizacji Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanin roku”. Zgoda 

może być wycofana w dowolnym momencie za pośrednictwem danych kontaktowych 

wskazanych w pkt. 2. Wycofanie wcześniej udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. 

 

4.Pani/Pana dane osobowe pozyskano z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na 

stronie internetowej stowarzyszenia, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego, 

przesłanego listu; 

5.Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

a)imię i nazwisko, 

b)miasto, 

c)kategoria Plebiscytu, 

d)kontaktowy numer telefonu, 



e)adres e-mail, 

f)uzasadnienie Twojej kandydatury 

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie dokonywane do czasu: 

a) organizacyjnego zakończenia danej edycji Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego 

Samarytanina roku”, 

b) wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych, 

c) zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, 

wówczas Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte. 

 

8.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania w celach innych niż wskazane w niniejszym dokumencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. 

 

 


