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Uchwalony dnia: 20.03.2021 w Toruniu. 
 
 

 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

 
 

§1 
 
Stowarzyszenie pod nazwą: "KIERUNEK ZDROWIE" zwane w dalszej części statutu 
Stowarzyszeniem powstało w dniu 05.10.2004 w Toruniu i działa na podstawie Ustawy 
z dnia 07.04.1989, Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), 
Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz.U. z 2020 r.  poz.1057 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 
 

§2 
 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej.  
 

§3 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń. 
 

§4 
 
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony. 

 
§5 

 
Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

§6 
 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia 
działalności może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
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Rozdział II 

Przedmiot i formy działania Stowarzyszenia. 
 
 

§8 
 
1. Celem Stowarzyszenia są działania zmierzające do poprawy warunków życia oraz 
opieki medycznej Pacjentów oddziału Hematologii. 
 
2. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
 

2.1 Udzielanie pomocy osobom leczącym się na choroby krwi i układu 
krwiotwórczego; 

2.2 Wspieranie finansowe ośrodków, w których świadczona jest opieka nad 
pacjentami hematologicznymi; 

2.3 Finansowanie badań diagnostycznych i zakupu leków; 
2.4  Wspieranie działań edukacyjnych dla lekarzy specjalistów i pierwszego 

kontaktu z zakresu hematologii; 
2.5 Popularyzowanie wiedzy w zakresie wprowadzania nowych metod 

diagnostycznych i terapeutycznych w hematologii. 
 
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 

3.1 Wsparcie finansowe osób leczących się hematologicznie; 
3.2 Zakup leków lub/i sprzętu medycznego i bezpłatny transport do osób 

leczących się na choroby krwi lub do ośrodków medycznych specjalizujących 
się w ich leczeniu; 

3.3 Wydawanie broszur i przeprowadzanie szkoleń dla osób leczących się i ich 
rodzin z zakresu diagnostyki i leczenia chorób krwi; 

3.4 Informowanie o działalności Stowarzyszenia i popularyzacja wiedzy na temat 
chorób krwi na portalach społecznościowych; 

3.5 Udzielanie pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych; 
3.6 Pozyskiwanie środków finansowych poprzez bezpośrednie docieranie do 

instytucji, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. 
 
4. Realizację założonego celu Stowarzyszenie może również osiągnąć w wyniku 
współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami 
o zbliżonych celach statutowych. 
 
5. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe na realizację celów statutowych 
poprzez bezpośrednie docieranie do instytucji, podmiotów gospodarczych i osób 
fizycznych. 
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6. Działalność statutowa Stowarzyszenia ma charakter niedochodowy i w całości 
finansowana będzie ze środków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 
 
 

§9 
 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: Zwyczajnych, Wspomagających 
oraz Honorowych. 
 
2. Członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec. 
 
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 
 
3. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 

4. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
4.1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 
4.2. Uczestniczyć we wszystkich pracach oraz korzystać z pomocy 

Stowarzyszenia. 
4.3. Brać czynny udział w Walnym Zebraniu Członków. 

 
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

5.1. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
5.2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 
5.3. Regularnie opłacać ustaloną darowiznę członkowską lub wziąć czynny udział 

w jednej akcji społecznej w roku. 
 

6. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
6.1. Śmierci członka. 
6.2. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 
6.3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu: 



 

4 z 14 | S t r o n a  
 

A. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych 
obowiązujących w Stowarzyszeniu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

B. notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
C. niepłacenia ustalonej składki członkowskiej lub braku czynnego udziału 

w jednej akcji społecznej w roku. Za termin rozliczenia uznaje się 
ostatni dzień roku kalendarzowego. 

D. złożenia przez 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
umotywowanego  wniosku. 

6.4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
6.5. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 
6.6. Rozwiązania Stowarzyszenia. 

 
7. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

8. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania 
Członków. Do czasu rozpoznania odwołania członka od uchwały pozbawiającej go 
członkostwa, członek zawieszony jest w swoich prawach w Stowarzyszeniu. 

 
 

CZŁONKOWIE WSPERAJĄCY 
 

9. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 
 

10. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
 

11. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć we wszystkich pracach 
Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 
 

12. Członkowie zwyczajni mają obowiązek stosować się do postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 

 
13. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

13.1. Śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz utraty osobowości prawnej 
przez osoby prawne. 

13.2. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 
13.3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
13.4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane 
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 z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 
13.5. Rozwiązania Stowarzyszenia. 
13.6. Wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień, 

łamania statutu, regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz 
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub na umotywowany 
pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 
 

14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających 
stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków 
jest ostateczna. 

 
 

CZŁONKOWIE HONOROWI 
 

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
znaczny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub poświęciła się pracy na 
rzecz Pacjentów. 
 

16.  Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

17. Członkowie honorowi mają prawo: 
17.1 Uczestniczyć we wszystkich pracach oraz korzystać z pomocy  

Stowarzyszenia. 
17.2 Brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 
18. Członkowie honorowi mają obowiązek  przestrzegać postanowień statutu, 

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 
 

19. Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 
19.1 Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
19.2 Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu. 
19.3 Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 
19.4 Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  

ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 
19.5 Rozwiązania Stowarzyszenia. 
19.6 Wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania 

uchwał władz Stowarzyszenia lub na umotywowany pisemny wniosek 
dziesięciu członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia. 
 
 

§10 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1.1. Walne Zebranie Członków. 
1.2. Zarząd Stowarzyszenia. 
1.3. Komisja Rewizyjna.  

 
2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania 

kadencji uzupełnienie składu dokonywane jest uchwałą organu, którego skład uległ 
zmniejszeniu. W trybie wskazanym w zd. 1 uzupełnieniu podlega nie więcej niż ½ 
ogólnej liczny członków danego organu. 

 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 

3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 
Zebraniu Członków biorą udział: 
3.1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni. 
3.2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz goście. 

 
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś 
w drugim terminie wyznaczonym godzinę później – bez względu na ilość obecnych 
na zebraniu Członków uprawionych do głosowania. W przypadku zmian Statutu 
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
  

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

 
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwołane przez Zarząd w terminie 30 dni 

od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane. 
 

8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w pierwszym kwartale roku 
przez Zarząd. 
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9. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane również wnioskiem do 

Zarządu popartym minimum pięcioma podpisami Członków. Zarząd zwołuje takie 
zebranie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 
10. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd 

powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania: pisemnie, 
wiadomością elektroniczną oraz przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej http://kierunekzdrowie.org  

 
11. W przypadku nie wywiązania się z terminu zwołania zebrania obowiązek jego 

zwołania przypada członkom Komisji Rewizyjnej, którzy zwołują je w terminie 7 dni 
po upływie termin.  

 
12. Do kompetencji Zwykłego Walnego Zebrania Członków należy: 

12.1. Wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 
12.2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
12.3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
12.4. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarowania majątkiem  

Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie wydatków przekraczających 100’000 zł 
brutto. 

12.5. Udzielanie absolutorium Zarządowi w sprawie rocznego sprawdzania 
finansowego na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

12.6. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich uiszczania. 
 

13. Kompetencje Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków poszerza się o: 
13.1. Uchwalanie zmian Statutu. 
13.2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia. 
13.3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji  

Rewizyjnej. 
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

14. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym powołanym przez Walne 
Zebranie Członków na okres 5 lat i składa się z czterech osób. Wybór członków 
Zarządu dokonuje się w głosowaniu jawnym. 
 

15. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik 
 

16. Do kompetencji Zarządu należy: 
16.1. Reprezentowanie Stowarzyszenia. 
16.2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, 

wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków. 
16.3. Uchwalanie rocznych planów Stowarzyszenia. 
16.4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 
16.5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie proponowanego 

porządku obrad, zgłaszanie wniosków na Walne Zebranie Członków. 
16.6. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych. 
16.7. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia. 
16.8. Prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych władz 

Stowarzyszenia. 
 

17. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 
połowy liczby Członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
 

 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 
18. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
 

19. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (wybranych przez Walne Zebranie Członków), 
spośród których wybierany jest Przewodniczący. Kadencja trwa 5 lat. 

 
20. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

20.1. Kontrolowanie działalności Zarządu. 
20.2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków. 
20.3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Członków oraz zebrania Zarządu. 
20.4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia. 
20.5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków. 
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SPOSOBY ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  
 
21. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest na pisemny wniosek Członka Zwyczajnego lub 

formalny lub nieformalny wniosek członka Zarządu. 
 

22. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane w pierwszym kwartale roku celem przyjęcia 
sprawozdania finansowego i merytorycznego a także w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na 3 miesiące. 

 
23. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwoływane jest na pisemny wniosek Członka 

Zwyczajnego lub na formalny lub nieformalny wniosek członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej. 
 

24. Posiedzenie jest zwoływane w pierwszym kwartale roku celem przyjęcia 
sprawozdania finansowego i merytorycznego na wniosek Zarządu, jednak nie później 
niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku a także w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz w roku. 
 

25. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach dopuszcza się komunikowanie 
się na odległość: 

25.1. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie 
dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może 
odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

25.2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym 
zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania 
prawa głosu. 

25.3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na 
posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co 
najmniej: 
25.3.1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
25.3.2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której  

członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku 
obrad; 

25.3.3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed 
lub w toku posiedzenia. 

25.4. Rozwiązania, o których mowa w ust. 25.1-25.3, stosuje się w przypadku 
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). 
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25.5. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, upływa w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega 
ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, 
jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 

 
 
 
 
  

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 
 
 

§11 
 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1.1. subwencji osób prawnych oraz grantów, 
1.2. zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia  

zbiórek publicznych oraz ze zbiórek prywatnych, 
1.3. majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych 

przekazanych     Stowarzyszeniu odpłatnie bądź nieodpłatnie, 
1.4. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 
1.5. działalności gospodarczej, 
1.6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych; 
1.7. składek członkowskich. 

 
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 
 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 
podejmuje Zarząd. 
 

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 
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6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 
organu. 

 
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji jej celów statutowych na zasadach określonych w innych przepisach. 
 

8. Dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczony na działalność 
statutową i rozwój Stowarzyszenia. 
 

9. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu. 
Mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych, uzasadnionych i 
udokumentowanych wydatków związanych z pracą w tym organie. 
 

10. Zabrania się: 
10.1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz 
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tyłu 
przysposobienia opieki lub kurateli. 

10.2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub następuje na preferencyjnych warunkach. 

10.3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich. 

10.4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 
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Rozdział VI 

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 
  
 

§12 
 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy 
osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych. 
 
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 
połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych. 
 
3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
wyznacza ostatni Zarząd do likwidacji Stowarzyszenia lub powołuje komisję 
likwidacyjną w składzie 3-5 członków. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia 
określa, na jaki cel zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 
 
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą 
decyzją Walnego Zebrania Członków na funkcjonowanie organizacji prowadzącej 
działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanego Stowarzyszenia. 
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Rozdział VII 

Ochrona i przetwarzanie danych 
 

§13 
 

1. Priorytetem przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych członków jest 
poszanowanie ich prywatności przy jednoczesnym utrzymaniu użyteczności 
narzędzi do realizacji zadań Stowarzyszenia.  
 

2. Wobec powyższego Stowarzyszenie zbiera i przetwarza przekazane dane 
osobowe na dwóch polach:  

2.1 Umożliwiając rejestrację do newsletteru na stronie internetowej, co 
pozwala na udostępnianie konkretnych informacji i materiałów, w tym 
powiadomień elektronicznych na podany adres e-mail o spotkaniach 
i  poprzez wykorzystywanie plików cookies.  

2.2 Wymagając wypełnionych deklaracji członkowskich lub wniosków 
o wsparcie finansowe i refundacje. 
 

3. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania danych przez stronę internetową 
są zawarte w Polityce Prywatności umieszczone na stronie 
https://kierunekzdrowie.org 
 

4. Zabrania się sprzedaży i udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy 
adresowych. 
 
 

5. Stowarzyszenie, jako Administrator ma prawo przekazywać zebrane dane 
osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji statutowego 
celu organizacji lub do zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 
5.1 Ubezpieczyciele. 
5.2 Kancelarie prawne i windykatorzy. 
5.3 Banki. 
5.4 Biura Rachunkowe i księgowi. 
5.5 Upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz wolontariusze, którzy 

korzystają z danych w celu realizacji celu Stowarzyszenia. 
 

6. Każda osoba, która udostępniła Stowarzyszeniu swoje dane osobowe  ma prawo 
dostępu do jej danych osobowych na podstawie art.15 RODO, sprostowania lub 
uzupełnienia jej danych osobowych na podstawie art.16 RODO, żądania od 
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie 
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art.18 ust.2 RODO, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 
narusza przepisy RODO, usunięcia danych osobowych na podstawie 
i z ograniczeniami wynikającymi z art. 17 RODO, przenoszenia danych 
osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; Wymienionych w zd. 1 czynności 
można dokonać poprzez złożenie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia. 

7. Stowarzyszenie w swojej działalności stosuje postanowienia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) –: RODO (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych 
i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 
  
 

§14 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy 
powszechnie obowiązujące. 
 


