Klauzula informacyjna dot. członków stowarzyszenia Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku.
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO)
informujemy, że:
1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
(ZDZ), z siedzibą: ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, daneosobowe@zdz.bialystok.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu
stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z
dnia 07.04.1989 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), a także w celu umożliwienia dochodzenia praw przez
Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym wynikających z ustawy
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989 roku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane obsłudze prawnej Administratora, dostawcom usług lub
produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, szkoleniowe, a także
innym podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie zawartych umów lub
przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w
tym zakresie.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji celów do jakich
zostały zebrane, brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu członkowstwo
w stowarzyszeniu.

