
Polityka prywatności SGP 

 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., przetwarzanych 
w zakresie i celu niezbędnym do działań statutowych jest Stowarzyszenie 
Geomorfologów Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. B. Krygowskiego 10, 
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000069608, NIP 778-13-96-171, REGON 
632244744. 
1. Dane kontaktowe:  

- adres do korespondencji:  ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 
- adres e-mail:    sgp@sgp.org.pl 
- telefon:     61 829 61 74 
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony 
danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych 
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych: 
- adres do korespondencji:  ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań 
- adres e-mail:    sgp@sgp.org.pl 

 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych 

oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację członka. 

 

4. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu prowadzenia działań statutowych, na 
które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na 
otrzymywanie korespondencji i informacji dotyczących projektów i wydarzeń 
organizowanych przez Administratora oraz partnerów współpracujących z 
Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną i listownie. Osobie, której dane 
dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 

5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, 
zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z 
tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym 
zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań.  

 

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe członków 
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje 
organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. 
Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym 
odbiorcom. 

 



7. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji zadań oraz 
przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie 
dłużej, niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora. W celach, na które osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane 
te są przechowywane do momentu wycofania zgody. 

 

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora 
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do 
przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia 
niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych. 

 

9. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

  


