
KLAUZULA INFORMACYJNA (KLIENCI)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Radość
w Dębicy, (KRS 0000008843).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować poprzez adres e-mail: radosc@radosc.debica.pl, lub pisemnie na
adres: 39-200 Dębica, ul. Fredry 3. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych
z prowadzeniem działalności, w szczególności:

a) podjęciem działań zmierzających do zawarcia, wykonywania i zakończenia umowy
świadczenia usług lub umowy sprzedaży albo innej umowy, w tym przygotowania
oferty handlowej, obsługi finansowej transakcji, administracyjnej oraz informatycznej;

b) świadczeniem profesjonalnych usług w zakresie oferowanym przez Administratora,
(m.in. sprzedaż posiłków, katering, montaż i sprzedaż mebli, sprzedaż wyrobów
rękodzielniczych); wykonywaniem czynności związanych z realizacją zamówień,
rozliczeń oraz w innych celach niezbędnych do współpracy z klientami;

c) wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, które
Administrator musi realizować w związku z prowadzeniem działalności i zawartą
umową, m.in. w celu realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur oraz
pozostałych dokumentów księgowych, ewidencjonowania przychodów, rozliczania
podatków, realizacji obowiązków rachunkowych, sprawozdawczości, prowadzenia
oraz archiwizacji dokumentacji, a nadto z innych zobowiązań wywodzących się z
obowiązujących regulacji prawnych;

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan
stroną;
- art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



4. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w
szczególności organów władzy publicznej.

5. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami
prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie na podstawie przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku
cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


