INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób reprezentujących kontrahentów ZKE
I. Administrator danych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Złotowski Korpus Ekspedycyjny 77-400 Złotów Plażowa 2
e-mail: zlokoeks@gmail.com zwane dalej ZKE
II. Gromadzenie danych
Dane (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) zostały pozyskane przez ZKE:
- w chwili wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.korpus.com.pl
III. Cele przetwarzania danych osobowych
ZKE przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z imprezą w której zgłosiła Pani/pan udział.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez ZKE, określonych w części III (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Pani/a dane osobowe mogą być przetwarzane
przez Administratora w innych celach niż określone powyżej, jeżeli Administrator będzie miał inną podstawę do
przetwarzania danych (w tym jeżeli wyraził/a Pan/i zgodę na przetwarzanie danych).
V. Obowiązek podania danych osobowych
Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/a, podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania
kontaktu w celu zawarcia i realizacji umowy między ZKE a kontrahentem ZKE.
W zakresie, w jakim dane osobowe byłyby gromadzone na podstawie Pani/a zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
VI. Informacje o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane:
a) na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej, podmioty realizujące
zadania publiczne oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że ZKE będzie zobowiązane do ujawnienia
danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą odpłatnie udostępniane przez ZKE podmiotom
trzecim.
VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
Pani/Pana dane osobowe nie mogą być udostępniane podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(Państwa trzecie) na podstawie zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiążących
Reguł Korporacyjnych lub innym podmiotom (spoza ZKE) na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść
została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadania,
wskazanych w części III, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres dłuższy dla celów
archiwalnych.
W przypadku gdyby dane były gromadzone na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody na przetwarzanie danych, do czasu
wycofania tej zgody.
IX. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu uprawnienie do:
- żądania od ZKE dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych gdy są nieprawidłowe, w określonych przepisami przypadkach usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych,
- przenoszenia danych do innego Administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na
podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych, oraz
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli przetwarzania danych odbywałoby się na podstawie udzielonej zgody, przysługiwać będzie Pani/u prawo do cofnięcia
zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

