INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKA STOWARZYSZENIA
Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować
1. Stowarzyszenie Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04028 Warszawa, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO"). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję
dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres e-mail: kontakt@programczystapolska.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować:
elektronicznie na adres iod@programczystapolska.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby
administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi bycie członkiem
Stowarzyszenia.
4. Dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
I.
w celu wykonywania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia – na postawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO),
II.
w celu realizacji określonych zainteresowań i potrzeb związanych z przedmiotem działalności
Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d RODO,
III.
w celu informowania o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez
Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
IV.
w celu realizowanie zobowiązań wynikających ze statutu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b
RODO,
V.
w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody, o ile ma zastosowanie – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
Komu dane osobowe będą przekazywane
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom
świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym
partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym
podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów
prawa, spółkom z grupy Polsat Plus.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski
Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały
uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony
obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych,
standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych
klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul
umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można
uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
7. Ponadto mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca
2020 r. w sprawie Schrems II, informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których
korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe
przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów
takich należą Google oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu
ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul

umownych UE w miejsce unieważnionej ww. wyrokiem tzw. Tarczy Prywatności (Informacja FB,
Informacja Google). Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz
może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów
prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych
przekazywanych poza EOG.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
8. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie członkostwa, a po jego zakończeniu przez okres
przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych,
administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu
realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych
9. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do
ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn
związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
11. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
12. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
13. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
14. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (w tym profilowanie).

