
Obowiązek informacyjny – członkowie LGR Kaszuby 

Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby. 

Dane kontaktowe: 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby 

ul. P. Bukowskiego 2a 

83-333 Chmielno 

Tel/fax 58 684 35 80 

Kom. 530 530 333 

Email: biuro@lgrkazuby.pl 

 

LGR Kaszuby nie zatrudnia Administratora Danych Osobowych. 

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie rejestru członków stowarzyszenia, rejestru opłacalności składek 

członkowskich, korespondencja z członkami, publikacja imion i nazwisk/nazw osób prawnych na stronie 

internetowej LGR Kaszuby. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018                  

poz. 450) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015             

poz. 378 z późn. zm.)  

Odbiorcy danych: 

 Instytucje kontrolujące  

 Administrator serwera www - dane osobowe (wyłącznie imiona i nazwiska) publikowane są na stronie 

internetowej www.lgrkaszuby.pl zgodni z wymogami Umową o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM1130006/15 z dnia 23 maja 2016r. 

LGR Kaszuby nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w tym także do państw trzecich spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

Dane osobowe są przechowywane przez czas członkostwa w LGR Kaszuby, a także po złożeniu rezygnacji             

z członkostwa, wykluczeniu z grona członków na podstawie uchwały Zarządu, informacji o śmierci członka, 

rozwiązaniu osoby prawnej w celach statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia 

ustania członkostwa. 

 

Stowarzyszenie gwarantuje swoim Członkom spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich 

danych osobowych. 

 

Członek stowarzyszenia ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez LGR Kaszuby danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. 

LGR Kaszuby nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.  

 

http://www.lgrkaszuby.pl/

