
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW SPEO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia jest Stowarzyszenie 
Producentów Energii z Odpadów, ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok (dalej: „SPEO”, 
„Administrator”).W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę 
skontaktować się bezpośrednio na ww. adres SPEO lub za pośrednictwem adresu e-mail: 
biuro@speo.org.pl.   

2) Dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, adres, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, miejsce 
zatrudnienia i zajmowane stanowisko, przetwarzane będą w celu: 
a) rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji członków 

zwyczajnych i członków wspierających SPEO, na podstawie dobrowolnie wyrażonej 
zgody o przystąpieniu do SPEO (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO), która to zgoda wyrażona 
zostaje poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, 

b) realizacji celów statutowych SPEO tj. działania na rzecz rozwoju produkcji energii cieplej 
i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania i innych 
technologii; reprezentowania członków wobec władz administracji rządowej i innych 
podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; wymiana 
doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach  
i zagrożeniach w realizacji inwestycji natury prawnej, technicznej i innej; promocja  
i upowszechnianie wiedzy na temat energetycznego wykorzystania odpadów 
komunalnych; promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie 
i w przyszłości instalacji energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych; 
działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
– tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji celów statutowych SPEO  
i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora. 

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie 
dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych, jak 
również wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,  
w szczególności w związku z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, o Krajowym Rejestrze 
Sądowym, wypełnienia obowiązków prawnych przez SPEO wobec organów/urzędów 
państwowych/samorządowych tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO. 

3) Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty 
przetwarzające), np. kancelaria prawnicza, firma świadcząca usługi informatyczne (m.in. 
hosting poczty elektronicznej, oferująca systemu bazodanowe), firmy archiwizujące 
dokumenty, podmiot prowadzący księgi rachunkowe, kontrahenci oraz członkowie SPEO, 
kurierzy, audytorzy. Wyżej wymienione podmioty zostały/zostaną zobowiązane do 
zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych. Dane mogą być 
udostępnione również innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
np. organom sądowym i egzekucyjnym, organom kontrolnym. Dostęp do danych będą miały 
osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów 

statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń 

gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez 

Administratora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Administratora do 

posiadania dokumentu tych zdarzeń, nie krócej niż okres przedawnienia roszczeń mogących 



wyniknąć z tych zdarzeń. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie 

zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzania. 

5) Podmiot danych posiada:: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania 
potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego 
przetwarzania, 

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne, 

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 
d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych 

Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w ten sam sposób, w jaki 

zgoda została wyrażona. 
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

podmiot danych uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy 
RODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-19e Warszawa, 
kancelaria@uodo.gov.pl). 

Prawa wymienione w pkt a)-g) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze SPEO 
(adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). 
 
6) Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 

profilowaniu. 
7) Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia/ 

członkostwa w SPEO oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych  
i prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. 

9) Dane osobowe członka zwyczajnego SPEO zostały przez Państwa podane osobiście. 
 

         Otrzymałam /em: 

 

…………………………………………………. 
(data i czytelny podpis Członka SPEO) 
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