Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla organizacji i osób działających poza Warszawą.
Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Klon/Jawor ul.
Szpitalna 5/5, 00-031Warszawa, NIP: 5252188951, KRS: 0000031549.
W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na
adres e-mail: klon@klon.org.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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 (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).
Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegający na konieczności dokumentowania i rozliczania
działań projektowych i statutowych.

Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy minimalny zakres danych, na który składają się: nazwa organizacji (jeśli istnieje), jej siedziba
i adres e-mail; imię i nazwisko osoby korzystającej, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu.

Jakie są Pani/Pana uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
Przez jaki okres dane będą przechowywane?
Pani/Pana dane będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w
celach archiwizacyjnych i dokumentujących działalność statutową do końca działalności
Stowarzyszenia.
Pozostałe informacje
 Pani/Pana dane nie są nikomu udostępniane.
 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
 Po zakończeniu działań projektowych Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane do
celów statystycznych i dokumentujących działalność statutową Administratora.
 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą
również przekazywane organizacjom międzynarodowym

