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KLAUZULA INFORMACYJNA dla Członków SARP 

 

W realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest 
Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa, telefon: 22 827 87 12, e-mail: 
rodo@sarp.pl (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania Państwa danych jest udzielona nam w 
związku z ubieganiem się o członkostwo w Stowarzyszeniu dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
Zgoda może być w każdym czasie odwołana, ale jest to równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w 
Stowarzyszeniu. 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje przekazane przez Państwa w karcie ewidencyjnej 
– w tym dane identyfikujące, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu oraz wizerunek. W trakcie 
Państwa członkostwa Stowarzyszenie będzie pozyskiwało i przetwarzało również informacje dotyczące 
Państwa aktywności w strukturach SARP, otrzymanych nagród, wyróżnień czy udziale w 
organizowanych przez Stowarzyszenie konkursach oraz w innych celach, opisanych w Statucie 
Stowarzyszenia. 

Państwa dane są powierzane do przetwarzania właściwemu terytorialnie Oddziałowi SARP.  W ramach 
prowadzonych przez SARP aktywności i zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia, informacje o członkach 
mogą być przetwarzane przez inne niż terytorialnie właściwy Oddziały SARP a także przez podmioty 
współpracujące z SARP w zakresie niezbędnym do realizacji wspólnych aktywności. Dane te mogą być 
powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym, takim jak firma księgowa lub hosting 
internetowy, które realizują konkretne zadania na rzecz i w imieniu SARP a także upoważnionym 
organom publicznym w związku z realizacją ich zadań określonych przepisami prawa. 

Państwa dane będą przetwarzane w celach statutowych, w celu kontaktu z Państwem, informowania o 
działaniach i inicjatywach Stowarzyszenia a także do celów historycznych, naukowych oraz 
archiwalnych.  

Dane osobowe pozyskane przez SARP w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu będą przetwarzane 
przez cały czas istnienia SARP przez Administratora dla celów naukowych lub historycznych zgodnie z 
art. 5 ust. 1 lit b RODO. Przez okres przetwarzania danych, posiadacie Państwo prawo dostępu do 
swoich danych i żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych, a także prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie 
Państwo, że SARP przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.  

W ramach realizacji celów statutowych Administrator oraz właściwy Oddział SARP organizują imprezy i 
wydarzenia promujące architekturę, które mogą być utrwalane w postaci zdjęć, rejestracji audio i 
video. Materiały te, zawierające Państwa wizerunek mogą być przetwarzane nieodpłatnie w celach 
statutowych, w celu promocji architektury i działalności SARP – zdjęcia i filmy mogą być publikowane w 
Internecie, na stronach i w mediach społecznościowych SARP, właściwego Oddziału oraz w 
drukowanych publikatorach Administratora i właściwego Oddziału SARP.  
Administrator informuje, iż Państwa dane o członkostwie w SARP mogą być przekazywane podmiotom 
i osobom trzecim, jeżeli zwrócą się z takim zapytaniem. 
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