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Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych  

przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny prowadzony wersji papierowej i elektronicznej 

 na podstawie art. 36a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 719). 
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Rejestr wersji papierowej dostępny jest w biurze Stowarzyszenia Krainy św. Anny, wersję elektroniczną 
udostępniamy na stanowisku dostępowym w system informatyczny administratora danych znajdującym się  
w siedzibie lub przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych. 


