INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WALNEGO
ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 13 i 14 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, (dalej:
„RODO”), informujemy, że:
1. Stowarzyszenie Program Czysta Polska z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 61A,
04-028 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. 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.
3. Pani/Pana dane osobowe, jako członka Stowarzyszenia, Administrator przetwarzać będzie w
związku z wyrażeniem chęci przez Pana/Panią zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie może pozyskać także dane pełnomocników członków Stowarzyszenia, na
podstawie udzielonych pełnomocnictw, zgodnie z art. 96 w zw. z art. 95 §1 i 2 Kodeksu
Cywilnego.
4. Dane osobowe (dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe) członków lub
pełnomocników (dalej: „Uczestnicy”) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f
RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń przez Stowarzyszenie lub obroną przed
roszczeniami zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora w celu:
a)

organizacji Walnego Zgromadzenia,

b)

umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c)

prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia,

d)

koniecznością przetwarzania danych celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wynikających w szczególności:  z ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

e)

w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń przez Stowarzyszenie lub obroną przed
roszczeniami zgłoszonymi w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia,

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Uczestników mogą być podmioty lub osoby
współpracujące ze Stowarzyszeniem w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego
Zgromadzenia. Dane osobowe członków Uczestników mogą być również udostępniane innym
podmiotom lub organom, którym Administrator jest zobowiązany je udostępnić na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia obowiązku
przechowywania danych dla realizacji celów określonych w niniejszej Klauzuli, zaś po tym
czasie, przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa oraz dla celów
zabezpieczenia potencjalnych roszczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
9. 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.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (to jest do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany
skutkujący podjęciem decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie
wpływającej na Panią/Pana.
12. 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.

