
Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Kulturalnego Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”) oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  informuję,  że  administratorem  Pani/Pana  danych
osobowych jest  Stowarzyszenie Kulturalne Zespół  Pieśni  i  Tańca „Warmia” 10-521 Olsztyn ul.
Parkowa 1 (dalej stowarzyszenie).

Administrator informuje, że:
1. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zpitwarmia@poczta.onet.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działalności 
statutowej stowarzyszenia zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 
1997 nr 133 poz.803) i na podstawie art.6 ust.1 lit.a, b, c, e i lit.f 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)
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przynależności do stowarzyszenia, a także po 
zakończeniu Pani/Pana przynależności do stowarzyszenia na czas do wywiązania się ze zobowiązań
prawnych i umownych zgodny z przepisami prawa oraz na podstawie Państwa zgody do czasu jej 
cofnięcia.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
5. Dane osobowe pochodzą od osoby której dotyczą.
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w działalności stowarzyszenia.
7. Pani/Pana dane osobowe administrator przekazuje jedynie organom uprawnionym do uzyskania 
takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie 
papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.
10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
                                                                         Z poważaniem:

                                                                             Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Kulturalnego 
Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”              
JERZY KACZOROWSKI
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