
Klauzula Informacyjna

Od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Stowarzyszeniem informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych, ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, w celu: 

- realizacji zadań wynikających ze statutu SPONIP w stosunku do swoich członków;

- realizacji umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy;

- prowadzenia dokumentacji księgowej i pracowniczej;

-  realizacji  działań  statutowych  stowarzyszenia  m.in.:  doradztwa  dla  benefcjentów,  udzielania  pomocy
specjalistycznej,  organizowania  imprez  sportowych,  turystycznych,  kulturalno-oświatowych  i  charytatywnych,
szkoleń i spotkań.

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-  prawnie  uzasadniony interes  realizowany przez  administratora  (art.6  ust.1  lit.f  RODO),  nadany mu na mocy
ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017, poz.210, z późn.zm.) oraz w oparciu o Statut
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych,

- wypełnianie obowiązku prawnego  (art.6 ust.1 lit.c RODO),

- wykonanie umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy  (art.6 ust.1 lit. b RODO), 

- zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.  Dane  osobowe  przetwarzane  przez  Stowarzyszenie   Osób  Niepełnosprawnych  i  Poszkodowanych,
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane lub do czasu wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  o  ile  nie  występują  prawnie  uzasadnione  podstawy  dalszego  przetwarzania
danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.

5.  Administrator  może  przekazać  Państwa  dane  tylko  odbiorcom  upoważnionym  na  mocy  przepisów  prawa
(np. organom administracji publicznej, skarbowej, wymiaru sprawiedliwości).

6.  Państwa  dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  proflowaniu
oraz   co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia  (art.17
RODO),  ograniczenia  przetwarzania  (art.18  RODO),  prawo  do  przenoszenia  danych  (art.20  RODO),  prawo
wniesienia sprzeciwu (art.21 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania  (możliwość  istnieje  jeżeli  przetwarzanie  odbywa się  na  podstawie  zgody,  a  nie  np.  na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Państwu również
prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych.

W celu przekazania pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można  kontaktować się
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych,
ul. Partyzantów 13, 22-200 Włodawa lub poprzez email: sponipwp.pl@wp.pl 


