
INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 

Z dniem 25 maja 2018r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwane RODO. 

W związku z tym Rodzinny Ogród Działkowy ZACHĘTA w Wesołej informuje wszystkich działkowców 

naszego ogrodu, że dane osobowe zebrane przez Zarząd ROD przetwarzane są wyłącznie w celu 

realizacji celów statutowych Polskiego Związku Działkowców, celów ustawowych związanych z 

ustawą o ROD lub innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

• Zgodnie z tymi przepisami administratorem danych działkowców jest Zarząd ROD, jednostki 

organizacyjnej Polski Związek Działkowców, który odpowiada za ich wykorzystywanie w sposób 

bezpieczny, zgodny z ustawą o ROD, Statutem i przepisami Polskiego Związku Działkowców oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

• Dane osobowe działkowców są przetwarzane w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD), a realizacja 

obowiązków dotyczących ich danych spoczywa na Zarządzie ROD. 

• Celem przetwarzania danych osobowych działkowców przez PZD jest realizacja umowy dzierżawy 

działkowej i prowadzenie ROD; w przypadku członków PZD jest to również realizacja stosunku 

członkostwa w PZD. 

• Odbiorcą danych osobowych działkowców przetwarzanych przez PZD mogą być podmioty, z których 

korzysta PZD przy prowadzeniu ROD, realizacji obowiązków ustawowych i statutowych, realizacji 

praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub wobec których PZD jest 

zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących (np. na 

wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Sądu itp). Dane mogą być udostępnione wyłącznie na uzasadniony 

pisemny wniosek organu uprawnionego. 

• Okres przechowywania danych działkowców to 6 lat od zakończenia stosunku wynikającego z 

umowy dzierżawy działkowej. PZD zobowiązany jest realizować wobec działkowców prawo do 

żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Działkowiec może wnieść 

skargę na niezgodność przetwarzania jego danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

• Dane osobowe działkowca pozyskane przez PZD w związku z nabyciem przez niego prawa do działki 

lub członkostwa są konieczne m.in. do realizacji umowy dzierżawy działkowej i prowadzenia ROD, a 

przekazanie tych danych było i jest obowiązkowe. 


