Janiszew, dn. 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” z siedzibą: w Janiszewie, ul.
Zielona 127, 26-652 Zakrzew, zarejestrowane pod numerem KRS:
0000319441; NIP: 796-28-60-152; REGON: 141670398-94992
reprezentowane przez Zarząd stowarzyszenia




realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,



bieżącego informowania o działalności Stowarzyszenia art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c
Rozporządzenia,
realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c
Rozporządzenia,
realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań
realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań
realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:






Podstawą do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest:

Rozpatrzenia wniosków i protestów na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporządzenia,






udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych,
w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
prawnie uzasadniony interes stowarzyszenia,

Informacja o udostępnieniu danych do
innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym podmiotom
niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: Samorząd
Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
ING Bank Śląski, ul. Żeromskiego 40, 26-600 Radom

Przekazywanie danych osobowych do
państwa trzeciego:

Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w przypadku
realizacji projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
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Ma Pani/Pan prawo do:

Podane przez Panią/Pana dane są konieczne
w celu:

posiadania statusu członka organizacji,
obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej
zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym
Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego
wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym
Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w
związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed
roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z
uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
niezbędny w związku z prowadzoną na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
dla celów archiwalnych, a także ustalenia i dochodzenia
roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną
działalnością wynikającą z:
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. 2015 poz. 378)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873)
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj.
Dz.U. 2018 poz. 723)
- Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na
lata 2014-2020. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1588)
- Rozporządzenie PE i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006








dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.





przyjęcie jako członka do Stowarzyszenia,
rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy,
zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a
konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych
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Pani/Pana dane:

będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej
ze Stowarzyszeniem,
rozpatrzenia protestu lub odwołania a konsekwencją
niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak
możliwości rozpatrzenia protestu lub odwołania,
udziału w szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych,
spotkaniach, wydarzeniach etc., a konsekwencją niepodania
Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości
uczestnictwa w w/w działaniach,
otrzymywania informacji o bieżącej działalności
Stowarzyszenia, w tym marketingu a konsekwencją niepodania
Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości
otrzymywania tych informacji,

Podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub
profilowaniu.
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