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Łomżyńskie Forum Samorządowe, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, realizując 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.) – zwanego 

dalej „RODO” – informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest ŁFS, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-

400 Łomża. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: biuro@lfs.lomza.pl , oraz 

telefonicznie pod nr 724-551-859. 

2. W ŁFS wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we 

wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie oraz mailowo na adres: 

iod@lfs.org.pl . 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) dla realizacji celów statutowych ŁFS, z którymi można 

zapoznać się pod adresem: http://lfs.lomza.pl/images/dokumenty/Statut_LFS1.pdf . 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione do tego z mocy prawa                 

i podmioty zewnętrzne, świadczące usługi na rzecz ŁFS, zobowiązane do ochrony Państwa danych. 

5. W zależności od charakteru sprawy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie: 

a) zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) zawartej umowy i działań podjętych w celu jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ŁFS - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) konieczności wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 

e) realizacji prawnie uzasadnionych interesów ŁFS - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

6. Jeżeli podanie przez Państwa swoich danych wynika z przepisu prawa – ich niepodanie 

uniemożliwia realizację danej sprawy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, 

jednakże ich niepodanie może utrudniać realizację żądania,  lub ją uniemożliwić.  

7. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mogą ją Państwo wycofać w każdej 

chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez ŁFS mają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania, 

b) usunięcia – w granicach przewidzianych przepisami prawa, w tym w przypadku, gdy 

jedyną podstawą przetwarzania była wyrażona zgoda, która następnie została cofnięta, lub w 

sytuacjach, gdy zachodzą przesłanki z art. 17 ust. 1 RODO, przy braku wyłączenia z art. 17 

ust. 3, 

c) ograniczenia przetwarzania – w granicach przewidzianych przepisami prawa, gdy  

zachodzą przesłanki z art. 18 ust. 1 RODO, 

d) przenoszenia danych – o ile zostaną spełnione przesłanki z art. 20 ust. 1 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu w takim zakresie, w jakim podstawą przetwarzania  byłyby prawnie 

uzasadnione interesy realizowane przez ŁFS, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
9. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych.  
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10. Dane przetwarzane są przez okres realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie 

przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, wskazującymi na obowiązki ŁFS względem 

instytucji państwowych i samorządowych. 

 

 

 
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 


