
Klauzula informacyjna dla członków, kontrahentów oraz osób uczestniczących
w realizacji przedsięwzięć

Stowarzyszenia COPERNICUS przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych), zwanym dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie

COPERNICUS przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu (zwane dalej

Stowarzyszeniem), z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 10.

2. Pani Pana dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji

zadań statutowych tzn. prowadzenia działalności w zakresie kultury, edukacji,

sportu, inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i promocji

ukierunkowanych na działania, których szczegółowy wykaz jest zawarty w Statucie

Stowarzyszenia.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji jego

działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

2) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

umowy (np. umowy z zawierane z kontrahentami Stowarzyszenia) – na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

3) obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania

zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz

realizacji obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie na podstawie

przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4) zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych

w jednym lub większej liczbie celów określonych w treści zgody – na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. wizerunek).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni członkowie

Stowarzyszenia, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń



wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele, a także

podmioty, z którymi Stowarzyszenie przekaże Pani/Pana dane na podstawie

umowy powierzenia przetwarzania danych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny

do zrealizowania celów określonych w ust. 3. Jeżeli dane osobowe będą

konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych,

dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak

długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu

tych zdarzeń.

6. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych,

ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) lub

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy

RODO.

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie

Pani/Pana zgody na przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych Administratorowi danych jest obowiązkowe w sytuacji,

gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub

zawarta między stronami umowa (art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. b RODO).

W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub podstawą jest prawnie

uzasadniony interes Stowarzyszenia, podanie danych osobowych

Administratorowi danych ma charakter dobrowolny (art. 6 ust. 1 lit a lub lit. f

RODO).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

podlegać profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

Stowarzyszenie COPERNICUS

w imieniu Członkowie Zarządu
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