
 

 

 

 

 

  

Dane stowarzyszenia (pieczęć)  Miejscowość i data 

 

 

WNIOSEK 

o nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO („CIH”) 

 

 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Kod pocztowy i miejscowość  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Nazwa dodatkowego stowarzyszenia1  

PESEL  

CIH2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis hodowcy Potwierdzam, że powyższy podpis został złożony 

przez członka stowarzyszenia zrzeszonego w PFO 

własnoręcznie, w mojej obecności. 

 

 

 

 
1
 Jeżeli hodowca przynależy do innego stowarzyszenia proszę o wpisanie  

2
 Jeżeli hodowca posiadał kiedyś CIH proszę o wpisanie 



Ochrona danych osobowych 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi 

w Oświadczeniu o ochronie danych PFO  ( zaznaczenie obowiązkowe ) 

 

 wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych do mojego oraz innych 

stowarzyszeń w przypadku jego zmiany lub mojej przynależności       

  

 wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych do innych organizacji  

w związku z realizacją wystaw , mistrzostw lub innych wydarzeń        

 

 wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych, również mojego wizerunku  

w związku z moim udziałem w wystawach i mistrzostwach realizowanych przez PFO        

 

……………………………………………………………………….. 

Czytelny Podpis hodowcy 

 

Oświadczenie o ochronie danych PFO 

 

Administrator jako administrator danych osobowych wnioskodawcy w rozumieniu przepisów 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, podaje: 

Na podstawie m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

a) Administrator danych: 

Administratorem danych osobowych jest POLSKA FEDERACJA ORNITOLOGICZNA, ul. Gen.  

J. Hallera 28, 40-321 Katowice, KRS 0000229043, REGON 273515860, NIP 6342060451 („PFO”) 

b) Inspektor ochrony danych:  

Nie wyznaczono inspektora ochrony danych. 

 

c) Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy odbywać się będzie: 

i. na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w celu nadania i utrzymania hodowcy 

indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO („CIH”), realizacji wystaw i innych wydarzeń 

organizowanych przez PFO, oraz spełnienia wymagań wynikających z obowiązków 

wobec Swiatowej Konfederacji Ornitologicznej  COM;  

ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu nadania  

i utrzymania indywidualnej cechy identyfikacyjnej;     

iii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji wykonania obowiązków 

prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - 

przez okres wynikający z tych przepisów. 



 

d) Odbiorcy danych  

Odbiorcą danych osobowych mogą być inne stowarzyszenia lub organizacje zrzeszone lub 

współdziałające z PFO.  

e) Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub wyłącznie na podstawie 

odrębnego oświadczenia. 

 

f) Okres przechowywania danych osobowych:  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu wykreślenia z rejestru 

CIH lub ustania powyższych celów.  

 

g) Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, realizowane są następujące prawa: 

i. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

ii. prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO), 

iii. prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO) z ograniczeniem do zachowania imienia  

i nazwiska do okresu 10 lat od momentu odwołania zgody , 

iv. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO) 

v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), 

vi. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,  

viii. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

h) Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest wymogiem nadania indywidualnej 

cechy identyfikacyjnej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej realizacji.  

i) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


