Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach,
Ul. E.K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice, e-mail:, agrado@agrado.org.pl tel. 728 784 397.
Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.
Funkcje Inspektora ochrony danych, pełni Pan Kamil Ogarek. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za
pośrednictwem poczty elektronicznej: agrado@agrado.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
danych, wskazany powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z
jej realizacją;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
Okres przechowywania danych osobowych:
Jako Administrator jestem obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy
wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania działalności i
zachowania zasady rozliczalności. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 5
lat.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Państwa danych są podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych.
Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi
i stałego świadczenia usług, przekazujemy:
- podmiotom zapewniających obsługę prawną,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
- podmiotom ubezpieczeniowym,
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków ,
- w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane biurom
informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy.

