
 

Zasady przetwarzania danych osobowych  
w Stowarzyszeniu Polska Grupa Motoryzacyjna  P_PGM_RODO_001_09.2021 

Wersja instrukcji: Strona: Ważna od dnia: 
01 1/1 2021-09-01 

 
Treść: 

1. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA 
MOTORYZACYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Fabrycznej 4, 39-120 Sędziszów 
Małopolski, wpisanym do rejestru stowarzyszeń rejestrowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000664628, NIP: 
8181721143, REGON: 366614193 (dalej PGM), e-mail: daneosobowe@pgm.org.pl. 

2. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  
 w celu realizacji zadań statutowych PGM (art. 6 ust. 1 lit. c 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 (RODO)); 

 w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGM polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub 
dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

 dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGM na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa — (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

3. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:  

 podmiotom świadczącym na rzecz PGM usługi niezbędne do realizacji celu przetwarzania, takie jak 
usługi księgowe, fakturowanie, usługi prawne, 

 podmiotom i osobom należącym do danej grupy roboczej w celu zapewnienia wewnętrznej 
komunikacji,  

 dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, 
programistycznym). 

 

4. 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

 realizacji zadań statutowych w których Pan/Pani uczestniczy; 
 do momentu ustania roszczeń;  
 do momentu złożenia sprzeciwu w przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie 

uzasadnionego interesu PGM;  
 przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości).  

 

5. 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem 
przetwarzania danych. Realizacja praw odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku pod adres 
określony w pkt. 1. 
 

6. 

 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
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