Klauzula informacyjna RODO dla członków, wolontariuszy, uczestników wydarzeń oraz
konkursów Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Chowaniec
1. Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia, wolontariuszy,
darczyńców, beneficjentów, użytkowników fanpage’a Stowarzyszenia Chowaniec, osób
kontaktujących się ze Stowarzyszeniem poprzez aplikację Messenger lub e-mail oraz
uczestników wydarzeń, warsztatów i konkursów jest Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne
Chowaniec. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul Mariana Langiewicza
13/6, 70-263 Szczecin, e-mailowo: stowarzyszenie.chowaniec@gmail.com
2. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia:
a) w celu przyjęcia Pana/Pani do Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego
Chowaniec, w tym także przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia,
w tym informacji o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego
Chowaniec, realizowanych projektach i przedsięwzięciach i innych informacji związanych ze
statutową działalnością Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Chowaniec, na podstawie
Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) w celu rekrutacji bądź zakwalifikowania zainteresowanych do uczestnictwa
w realizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec w zadaniach
publicznych/przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie zgody zainteresowanych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c) w celu możliwości wzięcia udziału przez zainteresowanych w realizowanych przez
Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
Chowaniec
w
zadaniach
publicznych/przedsięwzięciach/projektach itp., na podstawie obowiązku prawnego
nałożonego na Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec
(podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) w celu prawidłowej realizacji zadań publicznym/przedsięwzięć/projektów.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań, które realizujemy w interesie publicznym
np.: zgodnie z ustawami z dnia: 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r poz. 450); 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077); 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1311 ze zm.) (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącego
realizacją
prawnie
uzasadnionego
w
tym
interesu
(podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, w celu utrzymywania kontaktu
z zainteresowanymi, jeżeli z inicjatywy zainteresowanych następuje komunikacja ze
Stowarzyszeniem Kulturalno-Edukacyjnym Chowaniec, na przykład wysyłając e-mail
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te,
którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
4. Stowarzyszenie część danych osobowych przechowuje przez okres ustalony na podstawie
przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do
czasu wycofania Państwa zgody, lecz przez czas nie dłuższy niż przez okres ustalony na
podstawie przepisów archiwalnych.
5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, uczestnictwa w zebraniach
Stowarzyszenia, warsztatach, konkursie, wydarzeniu lub pokrewnych. Osoba, której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. W przypadku omowy istnieje możliwość
nieuczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, warsztatach, konkursach, wydarzeniach
i pokrewnych.

