KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119/1), dalej RODO, informujemy, iż:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i
Młodzieży w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 17 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823 89 94 lub 534
838 994, e-mail: maja.donat@gmail.com.
Administrator Danych przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, rodziców oraz opiekunów
prawnych w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz
realizowanych zadań programowo-organizacyjnych zlecanych przez instytucje i inne
stowarzyszenia.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć i imprez jest:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych
każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą
prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy
udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym
dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym.
Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwościowi realizacji zadań przez Stowarzyszenie
Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli.
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

