
Klauzula Informacyjna dla Kandydatów na Członków AEROKLUBU BIAŁOSTOCKIEGO 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest 

Aeroklub Białostocki, ul. Ciołkowskiego 2, 15 – 602 Białystok, NIP: 5420303164, REGON: 

050499058 

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można 

uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem w następującej sposób: 

• telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 517666116, 857426527 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: 

dyrektor@aeroklub.bialystok.pl 

• listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora: ul. Ciołkowskiego 2, 15–602 

Białystok. 

III. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

1. realizacji zadań statutowych Administratora – przyjęcie na Członka stowarzyszenia 

Aeroklub Białostocki, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią, 

2. obsługa korespondencji, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie 

uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub osobę trzecią. 

V. ODBIORCY DANYCH 

Dostęp do danych będą miały upoważnione osoby pracujące i współpracujące z 

Administratorem, upoważnieni członkowie Aeroklubu Białostockiego, usługodawca w zakresie 

hostingu e-mail, strony www. 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państw trzecich (poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej. 

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane: 

1. do czasu zakończenia procesu przyjęcia na członka Stowarzyszenia Aeroklub Białostocki 

2. do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania (w tym w formie 

formularza kontaktowego), w przypadku prowadzenia korespondencji; będą 

przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od 

zakończenia korespondencji). 

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ  

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim  
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zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy 

je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz zażądać, abyśmy 

ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 

wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane 

na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie). 

IX. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn 

związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w 

oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora. Po wniesieniu takiego sprzeciwu 

Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba 

że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie, uzasadnione podstawy do dalszego 

przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności albo 

gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

X. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU 

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie danych 

osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.  

XI. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, 

co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie wpływające na Ciebie, nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu 

danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 


