
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji 

Finansowej (dalej SKEF) z siedzibą w Gdyni przy ul. Legionów 126. Można się z nim 

skontaktować: 

a. listownie: ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia 

b. telefonicznie: +48 58 6249872 

c. mailowo: skef@skef.pl 

d. poprzez stronę: https://www.skef.pl/dane-kontaktowe/ 

2. SKEF przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).  

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
3. SKEF przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych z realizacją obowiązków 

prawnych ciążących na SKEF (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO), którymi są: 

a. w celach związanych z nabyciem i obsługą członkostwa w SKEF -  na podstawie 

ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, 

poz. 104 ze zmianami) ;  

b. w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych SKEF na podstawie 

ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i innych ustaw;  

c. w celach rachunkowych, księgowych, archiwalnych i wewnętrznej sprawozdawczości 

– na podstawie ustawy z 24 września 1994r. o rachunkowości; 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w następujących celach wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKEF ( art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) lub w 

celach realizacji umów zawartych ze SKEF ( art. 6 ust. 1 pkt b) RODO): 

a. w celu realizacji zadań statutowych SKEF i świadczonych usług w szczególności w 
związku z: 

i. obsługą członkostwa w SKEF; 
ii. korzystaniem z pomocy Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego 

(ODFIK); 
iii. uczestniczeniem w szkoleniach lub konferencjach realizowanych przez SKEF; 
iv. udziałem w projektach realizowanych przez SKEF; 

b. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług SKEF; 
c. w celach załatwienia danej sprawy w SKEF; 
d. w celach realizacji umowy zawartej ze SKEF; 
e. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami; 
f. w celach sprawozdawczych i archiwalnych; 

5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie wyrażonej przez 
Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a. trwania członkostwa w SKEF, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami 

prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń; 
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b. korzystania z usług SKEF, a po jego ustaniu przez okres wymagany przepisami prawa 

oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń; 

c. do chwili załatwienia danej sprawy w SKEF, a po jego ustaniu przez okres wymagany 

przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń; 

d. realizacji umów zawartych ze SKEF, a po jego ustaniu przez okres wymagany 

przepisami prawa oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń; 

e. do chwili cofnięcia zgody, a po jej cofnięciu przez okres wymagany przepisami prawa 

oraz przedawnienia potencjalnych roszczeń; 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze SKEF na 

podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością 

statutową SKEF, z którymi SKEF zawarł umowy na świadczenie usług tj. spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-kredytowe oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, 

marketingowe i sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe oraz inne usługi 

pomocnicze. 

2. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być również strony 

i uczestnicy posta.powań lub właściwe organy w związku z realizacją przepisów prawa. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
3. Macie Państwo prawo do:  

a. dostępu do swoich danych osobowych; 

b. żądania sprostowania (poprawienia) danych, które są błędne lub nieaktualne; 

c. żądania usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest zgodne z 

przepisami prawa; 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem skorzystania w pełni z usług 

świadczonych przez SKEF, a konsekwencją niepodania danych może być odmowa udzielenia 

części usług.  

INFORMACJE DODATKOWE 
5. SKEF nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 


