
Zasady przetwarzania danych osobowych                                                                    

przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy z siedzibą w Poznaniu 

 

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych”). 

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, 

na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy z siedzibą w 

Poznaniu  przy ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań, tel: 61 848 37 98, e-mail wzppoznan@o2.pl 

Cel przetwarzania danych oraz odbiorcy przetwarzanych danych 

Państwa dane wykorzystujemy w następujących celach: 

 Realizacja programów Wsparcia rynku produktów pszczelich przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa 

 Realizacja zadania publicznego Ochrona i poprawa zdrowotności pszczół na terenie 

Powiatu Gnieźnieńskiego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 

 Agencja Ubezpieczeniowa PZU dla realizacji polisy ubezpieczenia OC 

 Biuro rachunkowości MM przy ulicy Pałacowej 27 a, 62-250 Czerniejewo 

 Producenci sprzętów pszczelarskich współpracujących z WZP Poznań w ramach 

realizacji programów WPR przez KOWR 

 Producenci matek i odkładów pszczelich współpracujących z WZP Poznań w ramach 

realizacji programów WPR przez KOWR 

 Nadleśnictwa współpracujące z WZP Poznań 

 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii współpracującym z WZP Poznań 

 Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, z którymi współpracujemy na 

potrzeby realizacji zadań przez WZP Poznań: np. podmiotom wykonującym usługi 

pocztowe/kurierskie , prawne, informatyczne, poligraficzne, bankowe 

 Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa 

np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o 

stosowną podstawę prawną 



 w celu tworzenia analiz, zestawień, raportów na nasze wewnętrzne potrzeby dla 

uzyskania danych statystycznych 

 w celach archiwalnych 

 innym podmiotom oraz instytucjom współpracującym z WZP Poznań w zakresie 

realizacji zadań oraz utrzymania wzajemnych kontaktów. 

Typ pozyskiwanych danych: 

 imię i nazwisko 

 miejsce i data urodzenia 

 adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny 

 numer kontaktowy oraz adres e-mail 

 numer PESEL 

 ilość rodzin pszczelich 

 miejsce stacjonowania pasieki 

 dane o numerze rachunki bankowego i dane o banki lub instytucji płatniczej 

Okres przechowywania danych: 

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli na 

potrzeby realizacji zadań podejmowanych przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu, 

gdzie przetwarzanie danych osobowych wynika z usprawiedliwionego interesu WZP Poznań 

oraz wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Informacja o przysługujących prawach 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia danych, wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie 

dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji, usunięcia należy kontaktować się z WZP 

Poznań, tel: 61 848 37 98, e-mail wzppoznan@o2.pl. 

 

 

 


