Zawiadomienie Bractwa Wybrzeża dotyczące RODO
czyli Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych,
które obowiązuje od dnia 26 maja 2018.
1. Definicja Stowarzyszenia w Polsce jest następująca: „Obywatele polscy realizują
prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne
oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy
społecznej członków.”
2. Z definicji wynika, że istotą stowarzyszenia są osoby, które są jego członkami. Wobec
tego stowarzyszenie nie może ani powstać ani istnieć jeżeli nie wiadomo kim są jego
członkowie i jeżeli nie posiada ono ich danych osobowych zgromadzonych na liście
członków.
3. Bractwo Wybrzeża wie kim są jego członkowie i posiada ich listę - zwaną Musterrolą.
Zawiera ona wyłącznie informacje potrzebne i niezbędne w jego własnej działalności.
Bractwo je ma i z nich w razie swojej potrzeby korzysta. Bractwo tych informacji w
żaden sposób nie „przetwarza”, żadnym „Zaufanym Partnerom”, ani nikomu innemu
na zewnątrz nie udostępnia.
4. Musterrola powstaje w wyniku dobrowolnej zgody kandydata wyrażonej, po raz
pierwszy, dobrowolnym aktem zgłoszenia chęci przystąpienia do Bractwa i po raz
drugi, równie dobrowolnym aktem udziału w zaprzysiężeniu czyli mustrowaniu. To
potwierdzenie następuje podczas mustrowania, nie tylko pod przysięgą, ale również
w formie pisemnego cyrografu dotyczącego przestrzegania Statutu i przepisów
Bractwa..
5. Zgodnie ze Statutem, administratorem danych osobowych w Musterroli Bractwa
Wybrzeża (Mesa Kaprów Polskich ul. NAGODZICÓW, nr 8, lok. 11, 03-188
Warszawa, KRS 0000110852) jest jego Zarząd zwany Radą Siedmiu.
6. Oryginał Musterroli istnieje w formie pisemnej i znajduje się w kompetencji i pod
odpowiadającą obowiązującym przepisom ochroną członka Rady Siedmiu –
Bosmana. Wyciągi informacji z Musterroli są udostępniane do użytku Braciom za
pośrednictwem strony internetowej Bractwa, która jest w kompetencji i pod ochroną
Webmastera, W celu ochrony danych strona internetowa ma oddzielny zasób
przeznaczony wyłącznie dla Braci, który jest zabezpieczony indywidualnym, osobistym
hasłem dostępu.
7. Bractwo i Bracia użytkują dane z Musterroli wyłącznie w związku z potrzebami
statutowej działalności i w komunikacji wewnętrznej. Konieczność ochrony danych
osobowych dostępnych poprzez fakt członkostwa w Bractwie jest polecana stałej
trosce i uwadze Braci, ogólnie znana, a niniejszym zawiadomieniem przypomniana.
8. Zapewnione przez RODO prawo wycofania zgody na posiadanie i używanie przez
Bractwo danych osobowych może być dokonane w każdym momencie, niemniej,
zgodnie z przytoczoną na wstępie definicją stowarzyszenia, wycofanie tych danych
pociąga za sobą rezygnację z członkostwa w Bractwie.
9. Pozostawanie w Bractwie jest w domniemaniu Kapitana równoznaczne z
potwierdzeniem udzielonej uprzednio dwukrotnie zgody. Dodatkowa specjalna
deklaracja w tej sprawie nie jest aktualnie oczekiwana.
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