
Administrator danych osobowych: 

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana 

Paderewskiego z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Andrzeja Szwalbego 6, jest 

administratorem Państwa danych osobowych. 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

1. Listownie: ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, Polska 

2. Pocztą elektroniczną poprzez adres: place@filharmonia.bydgoszcz.pl  

Cele i podstawy przetwarzania: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w celu realizacji zadań 

ustawowych związanych z członkostwem w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, w tym 

gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej  

w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub 

roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO1). Dodatkowo, 

przetwarzać będziemy dane osobowe w związku z udzieleniem przez Państwa zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Odbiorcy danych osobowych: 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie dla instytucji 

uprawnionych ustawowo, podmiotów współpracujących przy realizacji naszych celów 

oraz podmiotów, które uzyskają Państwa zgodę na takie udostępnienie.  

Ponadto, Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom świadczącym  

w szczególności usługi: 

1) prawne,  

2) doradcze,  

3) konsultacyjne,  

4) graficzne,  

5) edytorskie,  

6) druku,  

7) informatyczne,  

8) pocztowe,  

9) kurierskie. 

Okres przechowywania danych: 

Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio dla: 

1) członków – od dnia złożenia oświadczenia do upływu 10 lat od dnia ustania 

członkostwa; 



2) osoby uprawnionej – od dnia złożenia oświadczenia do upływu 5 lat od dnia 

wypłaty wkładu członkowskiego; 

3) poręczyciela – od dnia złożenia oświadczenia do upływu 5 lat od dnia spłaty 

poręczanej pożyczki. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Państwu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (lit. a, c); 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne  

(lit. a, c); 

3) usuwania danych (lit. a); 

4) ograniczenia przetwarzania danych (lit. a, c); 

5) przenoszenia danych (lit. a); 

6) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

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

2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

3. Osoba jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych w przypadku ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. W przypadku ich nie podania, nie 

będzie można zrealizować praw lub obowiązków wynikających z tych przepisów. 

Sposób przetwarzania danych: 

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

 [1] 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 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 

127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO. 


