KLAUZULA INFORMACYJNA
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. Noniewicza 91 w Suwałkach informuje o przetwarzaniu
danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”):
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w
Suwałkach.
Dane kontaktowe do Administratora:
ul. Noniewicza 91 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58 nr kom. 796 754 024
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl
Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: bok@jkdor.pl, pod numerami
telefonu 781077867 lub 87 565-02-58 oraz pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1
powyżej.
Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
- w celu realizacji zadań statutowych Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, w tym promocji
wolontariatu;
- w celu realizacji zawartych umów oraz realizacji projektów i działań, w których Administrator jest stroną
(w tym - współadministratorem, beneficjentem, procesorem);
- w celu rozliczenia przyznanych dotacji i/lub wypełnienia obowiązku prawnego;
-w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6
ust. 1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- na podstawie udzielonej zgody;
- na podstawie złożonych wniosków;
- na podstawie zawartych umów i porozumień;
- na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji
podatkowej w związku z przekazanymi darowiznami.
Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres:
- zgodny z wymaganiami zawartymi w umowach dotyczących przechowywania dokumentacji związanych z
dofinansowaniem w których Administrator jest stroną (art. 6 ust. 1 pkt. c);
- przez okres niezbędny do ustalenia roszczeń (zgodnie z Kodeksem Cywilnym);
- przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa w zależności od rodzaju dokumentacji
- dokumentacja wolontariuszy wg wymagań wewnętrznych 5 lat;
Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz umów o dofinansowanie wiążących Centrum
Aktywności Społecznej PRYZMAT
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a
także podwykonawcy Administratora, np. firmy/osoby świadczące usługi księgowe, prawnicze,
psychologiczne, informatyczne, firmy szkoleniowe.
Przekazywanie danych do państw trzecich:

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO)
2)
prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO)
3)
prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO)
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, po przesłaniu informacji na adres @ bok@jkdor.pl lub złożenie oświadczenia w
siedzibie Administratora.
4)
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO)
4.1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie
przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w
stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą
niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5)
prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO)
6)
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO)
Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes
Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO). Dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa. Infolinia: 606-950-000. www.uodo.gov.pl.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Przetwarzanie danych nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.
Administrator nie prowadzi profilowania.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może stanowić przeszkodę przy
współpracy z Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.
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