KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) dla członków stowarzyszenia
Centrum Edukacji Międzykulturowej (CEM) w Nowym Sączu oraz dla
Uczestników projektów i przedsięwzięć realizowanych przez stowarzyszenie
CEM
W związku z wejściem w życie rozporządzenia PE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwane RODO niniejszym zgodnie z art.13 wymienionego rozporządzenia – informujemy, co następuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Centrum Edukacji
Międzykulturowej w Nowym Sączu , Al. Wolności 37 F/7.
Kontakt z administratorem danych : Tel 18 4429827
2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych.
Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
1) realizacji zadań statutowych Administratora,
2) członkostwa w stowarzyszeniu Centrum Edukacji Międzykulturowej oraz uczestnictwa w
projektach i przedsięwzięciach realizowanych przez stowarzyszenie.
3) budowania dobrego wizerunku Administratora,
4) techniczno-organizacyjnych,
5) statystycznych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej
przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych
dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c)
RODO,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e)
RODO,

4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z
prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także
współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz firmom
ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww.
celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych, jak również dla udokumentowania
działalności Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w
poczet członków Stowarzyszenia/ członkostwa w stowarzyszeniu Centrum Edukacji
Międzykulturowej oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i
prowadzonych przez Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na
przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest dobrowolne.
10. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to –
zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej.
11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

