KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WOLONTARIUSZY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 roku) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Śląskiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Płetwonurków w Zabrzu z siedzibą przy ul. Brodzińskiego 4,
41-800 Zabrze, e-mail: zibivonz@gmail.com
2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Uchwałą Zarządu

Stowarzyszenia, wyznaczono inspektora ochrony danych, kontakt: Brodzińskiego 4,
41-800 Zabrze, e-mail:aleksandraj@autograf.pl. Dane inspektora ochrony danych na
stronie Stowarzyszenia.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

są w celu realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia, w związku z wykonywaniem czynności należących do wolontariusza:
a. Przechowywanie danych takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres
zamieszkania, podpis.
b. Wykorzystanie wizerunku w promocji Stowarzyszenia.
c. Zapewnienia bezpieczeństwa i realizacja czynności wynikających z warunków
ubezpieczenia na życie.

4. Zakres danych wynika w szczególności z ustawy o stowarzyszeniach.
5. W przypadku przetwarzanych danych, których zakres wykracza poza wskazany

w powyższych przepisach, podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda na przetwarzanie określonych danych – art. 6 ust. 1 a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
przed jej wycofaniem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ograniczenia zakresu praw
przysługujących Pani/ Panu. Ewentualne ograniczenia zakresu praw przysługujących
Pani/Panu wynikają w szczególności z przepisów przywołanych powyżej.
7. Konsekwencją odmowy podania wymaganych danych osobowych będzie brak

możliwości realizacji określonego celu przetwarzania przez administratora tj.
wykonywanie działalności jako wolontariusz. W pozostałym zakresie podanie danych
jest dobrowolne.
8. Pani/Pana

dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa uchwała

Stowarzyszenia o powołaniu Inspektorach ochrony danych.
11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

12. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie są przekazywane do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

…………………………………….
( data, czytelny podpis wolontariusza)

