
Pieczęć ROD 

 

 

UCHWAŁA Nr …………./20… 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sarenka II” 

w Częstochowie z dnia ……………….20…. r. 
 

w sprawie nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
 

Zarząd ROD „Sarenka II” w Częstochowie działając na podstawie § 46 ust. 1 i 2 statutu PZD w 

zw. z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –  RODO 

 

UPOWAŻNIA 

 

………………………… - Prezes Zarządu ROD 

………………………… - Wiceprezes Zarządu ROD 

………………………… - Skarbnik ROD 

………………………… - Sekretarz ROD 

………………………… - Członek Zarządu ROD 

 

do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem danych osobowych w zakresie: 

zbieranie, wpisywanie do ewidencji, przechowywanie, przeglądanie i analiz, wykorzystywanie do 

podejmowania decyzji, przekazywanie innym jednostkom PZD, przekazywanie organom 

państwowym na żądanie, modyfikowanie, wykreślenie z ewidencji. 

 

………………………… - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD 

………………………… - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ROD 

………………………… - Sekretarz Komisji Rewizyjnej ROD 

 

do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem danych osobowych w zakresie: 

przeglądanie i analiz, przekazywanie innym jednostkom PZD, przekazywanie organom 

państwowym na żądanie, 

 

………………………… - Gospodarz ROD 

 

do przetwarzania danych osobowych objętych zbiorem danych osobowych w zakresie: 

zbieranie, przechowywanie, przeglądanie i analiz, przekazywanie na wniosek Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej innym jednostkom PZD, przekazywanie organom państwowym na żądanie, 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

W dniu ………………. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków ROD 

„Sarenka II” w Częstochowie w wyniku wyborów wybrało nowe składy Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej. Członkowie organów PZD, celem realizacji swoich statutowych zadań muszą 

posiadać prawo do przetwarzania danych osobowych członków PZD oraz działkowców nie 

będących członkami PZD, dlatego też udzielenie upoważnień było niezbędne. 

Ponadto gospodarzowi ogrodu udzielono upoważnień, które również są związane z dostępem 

do danych osobowych, dlatego też udzielenie upoważnienia do przetwarzania danych było 

konieczne. 

 

 

 

……………………………..                                ……...……………………… 
        podpis drugiego członka                                                               podpis Prezesa (V-ce Prezesa) Zarządu 

                Zarządu ROD                                            

  

 

Częstochowa,   dnia ………….20….   r. 

 


