
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (RODO)  

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, z siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4,                     

87-700 Aleksandrów Kujawski, jako Administrator Twoich danych osobowych informuje, że: 

1) Osobą reprezentującą Administratora jest Prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej”. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod 

adresem Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ul. Piaskowa 4, Odolion, 87-700 

Aleksandrów Kujawski, adres e-mail ziemia.kujawska@wp.pl lub nr. Tel 54 282 40 97  

2) Podanie danych jest dobrowolne. 

3) Celem zbierania Państwa  danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z  

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, i 1669) 

4) Na warunkach określonych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i  

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli 

podstawą przetwarzania była zgoda). 

5) Państwa dane nie będą udostępniane przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, 

z  siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski podmiotom zewnętrznym  

6) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 i 9 RODO i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów. 

8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do „państw trzecich”. 

9) Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych, w tym 

profilowaniu. 

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo,  

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


