Obowiązek informacyjny RODO:
Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej
„Modrzew” z siedzibą w 21-007 Mełgiew, Krępiec ul. Jarzębinowa 10, zwany dalej Administratorem;
2. z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pod e-mail: modrzew@modrzew.org;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych oraz
projektowych w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej
„Modrzew”;
4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dostęp do Państwa danych posiadają upoważnieni przez administratora pracownicy i współpracownicy,
którzy muszą mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki.
5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy/zgłoszenia, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy/zgłoszenia;
6. posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej
„Modrzew” z siedzibą w 21-007 Mełgiew, Krępiec ul. Jarzębinowa 10.
8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia
obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu
przedawnienia roszczeń;
b) jeżeli wyrazili Państwo zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny
do realizacji celu (dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

