
POLITYKA PRYWATNOŚCI POMORSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI LOKALNIE 

 

1. Informacje ogólne 

W tym dokumencie opisujemy, jak docierają do nas Wasze dane i jak je chronimy, a także 

jakie prawa przysługują Wam w kontaktach z nami, jako administratorami Waszych danych 

(Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, ul. Spacerowa 14, 83-000 Pruszcz Gdański, KRS 

0000527036). 

 

2. Najczęściej Wasze dane pojawiają się w naszym stowarzyszeniu, gdy: 

a) zapisaliście się do naszego newslettera, 

b) wpłaciliście nam darowiznę,  

c) wypełniliście ankietę lub podpisaliście petycję,  

d) opowiedzieliście na ogłoszenie rekrutacyjne,  

e) uczestniczyliście w naszym projekcie, szkoleniu, spotkaniu, wydarzeniu, 

f) napisaliście do nas list tradycyjny, 

g) zawarliście z nami umowę, 

h) byliście z nami w kontakcie profesjonalnym, np. jako dziennikarz/dziennikarka. 

 

3. Powierzanie danych 

Zdarza się, że powierzamy je podmiotom, które są naszymi podwykonawcami lub 

grantodawcami. W takiej sytuacji jesteście o tym informowani (klauzula informacyjna). 

 

4. Wasze dane zbieramy zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.  

a) Dane w wersji papierowej (listy, umowy, listy obecności, dokumentacja księgowa i 

projektowa, wypełnione formularze zgód na przetwarzanie danych udzielone na 

piśmie) są zamykane w szafach, do których klucz posiadają tylko osoby upoważnione 

przez Zarząd Stowarzyszenia oraz przekazywane księgowości Stowarzyszenia, z którą 

została podpisana umowa powierzenia danych.  

b) Dane w wersji elektronicznej, w postaci dokumentów i pism przechowywane są w 

komputerach upoważnionych osób i zabezpieczone hasłami.  

c) Dane w wersji elektronicznej znajdują się też na zabezpieczonych hasłami dyskach 

zewnętrznych. 



d) Dane w wersji elektronicznej znajdują się także w poczcie e-mail. Poczta jest 

zabezpieczana hasłem, aby z niej korzystać, darczyńca zakupił usługę od 

zewnętrznych dostawców.  

e) Dane w wersji elektronicznej znajdują się też w bankach i systemach do szybkich 

płatności, do których mają dostęp tylko upoważnione osoby. 

 

5. Zasady przetwarzania danych 

a) Najczęściej posiadamy Twoje dane, gdyż wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na ich 

przekazanie przez podpisanie się pod odpowiednią formułą na liście obecności lub 

poprzez zapisanie się do newslettera. 

b) Możliwe jest też, że posiadamy Twoje dane, gdyż mamy takie obowiązek w związku z 

tym, że podpisaliśmy umowę o pracę, dzieło, zlecenie lub porozumienie 

wolontariackie. 

 

6. Prawa przysługujące w wyniku posiadania Twoich danych 

a) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo uzyskania ich kopii, 

żądania sprostowania oraz usunięcia (wtedy, gdy nie mamy obowiązku ich 

przechowywać) lub ograniczenia ich przetwarzania. 

b) Gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody, masz prawo żądania 

przeniesienia Twoich danych. 

c) Możesz także skarżyć się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na to, że 

niedostatecznie dbamy o Twoje dane.  

 

7. Okres przechowywania danych 

a) W przypadku danych z newslettera, podpisanych petycji, kontaktów do dziennikarzy 

oraz osób działających lokalnie, dane przechowywane są do końca działalności naszej 

organizacji, o ile nie zażądacie wcześniej usunięcia Waszych danych. 

b) W przypadku zgód udzielanych w konkretnie określonym celu (np. rekrutacja, 

udział w projekcie, wolontariat) dane są usuwane natychmiast po zrealizowaniu 

zadania (do tego czasu wlicza się okres przechowania danych wymaganych w 

warunkach projektu). 



c) Dane związane z realizacją umów o pracę przechowywane są zgodnie z wymogami 

Kodeksu Pracy. 

d) Dane związane z realizacją umów o dzieło i zlecenie oraz innych umów cywilno-

prawnych przechowywane są zgodnie z wymogami Kodeksu Cywilnego. 

 

8. Zbieranie danych w Internecie 

Nasza strona internetowa (www.psal.org.pl) nie korzystaja z plików cookies.  

 

9. Profilowanie  

a) Nie podejmujemy żadnych decyzji na podstawie automatycznych systemów 

przetwarzania danych. 

b) Nie dokonujemy profilowania. 

 

10. Linki do innych stron internetowych 

Na stronie stowarzyszenia mogą znajdować się linki do stron internetowych. Staramy się, aby 

linki, które umieszczamy prowadziły do stron o wysokim standardzie ochrony danych 

osobowych. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za sposób wykorzystania danych 

osobowych, bezpieczeństwo i zawartość tych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się 

z polityką prywatności tych stron oraz z ich regulaminami, ponieważ korzystanie z tych stron 

oznacza stosowanie się do zasad określonych przez ich właścicieli. 

 

11. Zmiany polityki prywatności 

a) Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie działań i serwisów Pomorskiego 

Stowarzyszenia Aktywni Lokalnie.  

b) Możliwa jest zmiana polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji. 

Informacja o zmianach będzie zaznaczona w widoczny sposób. 

 

12. Kontakt i dodatkowe informacje 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, informacje uzyskać można 

pod adresem biuro@psal.org.pl 

 

Wersja obowiązująca od 25 maja 2018 roku.  

http://www.psal.org.pl/
mailto:biuro@psal.org.pl

