
 

PODLASKI ZWIĄZEK HODOWCÓW 

BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA 

w BIAŁYMSTOKU  

z s. w JEŻEWIE STARYM 

 

DEKLARACJA 

 

 nowa  aktualizacja 

 

…….………….………………………………………………………………………. 
NAZWISKO i IMIĘ 

……..……………………….………………………………………………………… 
ADRES 

……..……………………….………………………………………………………… 
ADRES 

……..……………………….………………………………………………………… 
NUMER OBORY Z SYMLEK-u 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon / adres e-mail 

Deklaruję swoje członkostwo w Podlaskim Związku 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku  

z s. w Jeżewie Starym w Kole ………………………………... 

Zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statutu 

Związku. 
 

 

……………………….……dn. ………..20…. r. 

         Miejscowość 

 

…………………………………………. 

        podpis 



 
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej RODO zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: 

 

I. Administratorem podanych danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są 

Pana/Pani dane osobowe jest  Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku z s. w Jeżewie Starym  

[dalej PZHBiPM], Jeżewo Stare 30, 16-080 Tykocin, NIP 966-148-32-18, REGON 050369686, nr KRS 0000048841. 

II. Z administratorem danych może się Pan/Pani kontaktować poprzez adres mailowy k.piszczatowska@bialystok.pfhb.pl lub pisemnie – 

wysyłając list na adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”]. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie 

spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u administratora, prosimy o kontakt z p. Katarzyną Piszczatowską 

– Dyrektorem Biura PZHBiPM: tel. +48 668 134 653. 

III. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: 

1) realizacji zadań statutowych tj. nabycia członkostwa w PZHBiPM, wykonywania praw i obowiązków członka PZHBiPM, 

rozliczenia wpłacanych składek członkowskich - podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest prawny obowiązek 

PZHBiPM w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 

2) informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez PZHBiPM lub objętych przez nie patronatem 

- podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes PZHBiPM w odniesieniu do art. 6 ust. 
1 lit. f RODO; 

 

3) otrzymywania od PZHBiPM informacji publicystycznych, naukowych, edukacyjnych, informacyjnych, marketingowych, 
promocyjnych i reklamowych innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy w obszarze oceny i hodowli bydła i / lub 

produkcji mleka,  - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

Tak                                             Nie 

 

4) utrwalania i rozpowszechniania przez PZHBiPM Pana/Pani wizerunku w postaci zdjęć oraz nagrań audiowizualnych w celu 
zamieszczania w materiałach tworzonych i rozpowszechnianych przez PZHBiPM w ramach działalności publicystycznej, 

naukowej, edukacyjnej, marketingowej, promocyjnej i reklamowej - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku 

zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
 

Tak                                             Nie 

IV. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w PZHBiPM oraz po jego ustaniu przez okres 6 lat na potrzeby 

archiwizacyjne PZHBiPM, a także przez okres wygaśnięcia roszczeń związanych z płatnością składek członkowskich.  

V. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być powierzane przez PZHBiPM do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane w jego 

imieniu, w zakresie obsługi systemów informatycznych, obsługi finansowo-księgowej, wydawniczej, drukarskiej, kurierskiej i 

marketingowej-przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z PZHBiPM i wyłącznie zgodnie 

z jego poleceniami.  

VI. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VII. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie w odniesieniu do celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionym interesie PZHBiPM, 

o których mowa w punktach 1) i 2) powyżej. Może Pan/Pani również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie 

danych w celach określonych w punkcie 3) i 4). Skorzystanie z tego prawa przez Pana/Panią może nastąpić poprzez skontaktowanie się 

PZHBiPM, poprzez przesłanie żądania wycofania zgody na adres e-mail: k.piszczatowska@bialystok.pfhb.pl).  

VIII. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez PZHBiPM narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

IX. Podanie przez Pana/Panią w formularzu danych w celach określonych w punktach 1) i 2) powyżej jest obowiązkowe ze względu na 

wymogi wynikające z działań statutowych PZHBiPM. Ich niepodanie uniemożliwi nabycie członkostwa oraz wykonywanie praw i 

obowiązków członka PZHBiPM.  

X. W celach określonych w pkt 3) i 4) wyrażenie przez Pana/Panią zgody jest dobrowolne, ale jej nie wyrażenie uniemożliwi komunikację z 

członkiem PZHBiPM.  

Oświadczenie w związku z przetwarzaniem wizerunku  

Mam świadomość możliwości wycofania zgody na przetwarzanie mojego wizerunku przez PZHBiPM w dowolnym momencie.  

W przypadku wycofania niniejszej zgody, rozpowszechnienie wizerunku dokonane przed datą wycofania pozostaje w mocy i nie będzie 

wiązało się z koniecznością podjęcia przez PZHBiPM czynności nakierowanych na usunięcie już rozpowszechnionego wizerunku. 

Niniejsza zgoda na rozpowszechnianie wizerunku ma charakter niewyłączny oraz jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 

dotyczących rozpowszechniania. 

Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania. 

……………………………….               

Czytelny Podpis  
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