
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
dla członków organów  

Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 
 

 
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych na 

podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa, e-mail: kzrrsp@kzrrsp.pl; tel./fax.: 22 

826 75 91;  826 26 74;  826 26 75. (zwany dalej „Administratorem”). 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:  

1) realizacji praw i obowiązków przez członków organów (Krajowy Zjazd Delegatów, Radę, Zarząd); 

2) wywiązania się przez Administratora z obowiązków na rzecz osób pełniących funkcje w organach; 

3) zabezpieczenia i ochrony przez roszczeniami;  

3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:  

1) udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w związku z 

pełnionymi funkcjami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

2) obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako organizacji spółdzielczej (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO);  

3) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za 

prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje: 

a) realizację celów, praw i obowiązków statutowych;  

b) zabezpieczenie swoich roszczeń oraz ochronę przed roszczeniami. 

4. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: 

obsługi prawnej oraz instytucje państwowe, którym Administrator zobligowany jest przekazywać 

Państwa dane na mocy odrębnych przepisów np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, 

Krajowy Rejestr Sądowy.   

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: sprawowania mandatu (członkowie 

organów), a po jego wygaśnięciu przez okres co najmniej 10 lat, chyba że przepisy prawa zobowiązują 

Administratora do dłuższego przechowywania dokumentów. 

6. Posiadają Państwo następujące prawa:  

− prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  

− prawo do przenoszenia danych,  

− prawo wniesienia sprzeciwu,  

− prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba 

że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z 

Administratorem (np. umowa o pracę, umowa zlecenia itp.) lub odbywa się w związku z 

koniecznością wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji 

państwowych.  

− prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi warunek sprawowania mandatu w organach 

Administratora ze względu na treść obowiązujących przepisów. Podanie innych danych jest 

dobrowolne.  

8. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie 

internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl 

Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego 

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych 

z siedzibą w Warszawie 
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