Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Grzywaczewska, prezes Stowarzyszenia Polskiej
Społeczności Pole Sport, KRS: 0000611147. Dane kontaktowe: karolina.grzywaczewska@polesport.pl
2. Cele przetwarzania danych osobowych:
- na potrzeby wykonania zawartej umowy
- w celu przesyłania informacji handlowych
- w celu spełnienia obowiązku ustawowego
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 RODO
3. Kategorie przetwarzania danych osobowych:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- numer telefonu, e-mail - Pesel
- Data i miejsce urodzenia
- nr. dowodu osobistego
4. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora:
- dostosowanie usług do potrzeb klienta
5. Odbiory danych osobowych:
- Odbiorcą Państwa danych osobowych, w zakresie pełnienia obowiązku ustawowego, jest firma
DORADCA PODATKOWY GRAŻYNA ZARZECZNA, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 3, NIP:
6321000343, świadcząca usługi księgowe dla Stowarzyszenia Polskiej Społeczności Pole Sport
- Odbiorcą Państwa danych osobowych, w zakresie pełnienia obowiązku ustawowego, jest firma
SIXPOINTS JĘDRZEJ KORONOWICZ, 80-041 Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, NIP: 5842612410,
świadczącej usługi ankiet online dla Stowarzyszenie Polskiej Społeczności Pole Sport
6. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.
7. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a także po jej
wygaśnięciu przez okres w jakim możliwy jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy
(maksymalnie 10 lat). Ponadto, w celu wykonania obowiązku ustawowego dane osobowe są
przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.
Ponadto dla celów statystycznych i marketingowych administrator przechowuje dance osobowe przez
czas
istnienia podstawy prawnej przetwarzania danych.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych lub otrzymania ich kopii - prawo do sprostowania (poprawienia)
swoich danych
- prawo do usunięcia danych osobowych - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do wyrażenia sprzeciwu lub wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem
9. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania.

