Ogólna klauzula informacyjna RODO
Stowarzyszenia …………………………..
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO – w celu zapoznania Cię ze
szczegółowymi informacjami, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i w jaki sposób z nich
korzystamy oraz jakie masz prawa – informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest: …………… (zwana dalej „Stowarzyszeniem").
Możesz się z nami skontaktować:
• mailowo, na adres: ………
• telefonicznie: nr …….
• listownie, na adres: ……
II. Cele, podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. realizacji działań wynikających z regulaminu Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit h RODO).
2. marketingowym/informacyjnym, w tym profilowania na podstawie Twojej zgody
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który obejmuje:
•

przekazywanie Ci informacji, dotyczących działalności Stowarzyszenia, akcji lub wydarzeń
przez nas organizowanych, w tym ofert specjalnie wybranych dla Ciebie, poprzez
przesyłanie biuletynów, informacji handlowych, informacji o nowych produktach,
usługach i promocjach drogą SMS, MMS, telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną,

•

dobieranie oferowanych Ci informacji pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowanie,

3. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO), który obejmuje:
 badanie satysfakcji pacjentów/klientów i poziomu zadowolenia z podejmowanych akcji,
 informowanie Cię o naszych akcjach, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb,
czyli profilowania,
 ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń,
 cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów.
III. Kategorie danych osobowych
Możemy Cię prosić o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
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W celu marketingowym potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże niepodanie danych takich jak
imię, nazwisko, płeć, wiek, informacje o Twoim stanie zdrowia, które są niezbędne do
realizacji umowy, może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Administratora.
Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie
dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową wykonania usługi.
Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie
dobrowolności. Jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej
chwili.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy
Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań
z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje
dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: członkom Zarządu oraz członkom zwykłym
Stowarzyszenia. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w
naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z
nami podmiotów.
VII.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:








prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec:
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przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingowe/informacyjne, w tym
w celu tzw. profilowania,



przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z
tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych - z przyczyn
związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów,
praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

•

prawo do cofnięcia zgody,

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących zasad przetwarzania i ochrony
przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować w sposób podany w punkcie I
lub poprzez naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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