Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:
1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”, z siedzibą przy
ul. Antoniuk Fabryczny 34, 15-741 Białystok, telefon: 692 394 183, e-mail:
marzdlainnych@gmail.com;
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)
- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu
realizacji zadań określonych w Statucie Stowarzyszenia w zakresie wspierania osób
z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, w szczególności: pomoc społeczna bez
zakwaterowania i z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i dorosłych osób
z niepełnosprawnościami, działalność związana z przystosowaniem zawodowym i aktywizacją
społeczną tych osób, wolontariat, asystentura osobista;
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonych sytuacjach
i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz w minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach
Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości,
administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane,
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do
przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego
przetwarzania danych);
4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa dot. archiwizacji;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Panu/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia wsparcia
oferowanego przez Stowarzyszenie;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, ani profilowania.

